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Kata Fonden er dedikeret til at fremme elevengagementet i den danske grundskole gennem 

en innovativ tilgang til læring. Dette realiseres ved at fungere som katalysator for den projekt-

baserede læringspraksis via LEAPS, som står for Læring og Engagement gennem Autentiske 

Projekter med fokus på Science.

Denne årsrapport for Kata Fonden tjener som en slutrapport for de første 5 år af arbejdet 

med LEAPS i samarbejde med de første 4 LEAPS-skoler i Danmark. LEAPS-initiativet har 

affødt stor interesse, og 6 nye skoler er allerede i gang med at forberede deres opstart i 

august 2022. De første 4 LEAPS-skoler vil ligeledes fortsætte samarbejdet med henblik på 

at kunne opnå de fulde effekter af LEAPS.  

Vi søger at give det mest komplette billede af de meget omfattende indsigter og resultater 

ved at sammenstille både kvalitative og kvantitative data, herunder fra følgeforskningen 

udført af Aalborg Universitet, dataanalyser fra VIVE, data fra skolerne samt Kata Fonden 

indsamlet over de sidste 5 år.  

Titlen på årsrapporten: ”Skoleomstilling i praksis”, refererer til det forhold, at Kata Fondens 

indsats gradvist er koncentreret om at bistå LEAPS-skolerne med at omstille deres praksis. 

Det har vist sig, at den allerstørste opgave har været at skabe rammerne for, at LEAPS kan 

praktiseres. Omstillingen dækker bl.a. arbejdet med fagintegration, teamsamarbejde og ske-

malægning, der muliggør gennemførelsen af 6-8 ugers projektforløb. Skoleomstillingen er 

gennemført på de første 4 LEAPS-skoler, men denne skal nu fastholdes og udbygges. 

LEAPS har vist rigtig mange positive resultater, men denne rapport er ikke udtryk for, at LEAPS 

er i mål. Det er vores vurdering, at det fulde potentiale i LEAPS langt fra er realiseret, hvilket 

corona også har haft indflydelse på. Men der er med første fase af LEAPS anvist en vej til, 

hvordan man kan gennemføre den skoleomstilling i praksis, der er en forudsætning for at øge 

elevengagement og elevpræstationer. 

Vi håber, at årsrapporten og den løbende deling af erfaringer, projektforløb, redskaber m.m. 

kan inspirere skoler og forvaltninger over hele landet. Det vil glæde Kata Fonden som almen-

nyttig fond.

Resultaterne i LEAPS er primært skabt af de 4 LEAPS-skoler, som vi har haft et særdeles 

godt samarbejde med. Vi takker også vores partnere i de kommunale forvaltninger, og ikke 

mindst donorerne bag LEAPS for et godt samarbejde. Missionen fortsætter.

God læselyst.

Kata Fonden, juni 2022

Anette Clausen   Peter Skat-Rørdam

Bestyrelsesformand  Adm. direktør

Kære læser
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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

250 projekter på LEAPS-skolerne 
Større engagement, mindre 
fravær og bedre læring
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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.

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

 Salling Fondene 

 Fremstillingsindustrien i Danmark 

 Novo Nordisk Fonden

 Villum Fonden

 Lundbeckfonden

 

LEAPS – kort fortalt

LEDERE

12
KOMMUNER

4
LÆRERE OG PÆDAGOGER

250

ÅR

10
FORÆLDRE

3000
ELEVER

2000

LEAPS INVOLVERER
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Resultater – sammenkædning af data

Aalborg Universitet 
elevsurvey

VIVE analyser

Kata Fonden
forældresurvey

Kata Fonden
medarbejdersurvey

Kata Fonden
kvalitative interviews

Aalborg Universitet
kvalitative interviews

Registerdata
fra Uddannelsesstatistik

Faglige
resultatopgørelser

Læringsberetninger 
fra skolerne

Skoleprojektlederlog

RESULTATER
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Resumé
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LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter 
med særligt fokus på Science, og søger gennem en tværfaglig og 
projekt baseret tilgang at ruste elever til en kompleks og teknologisk 
fremtid. 

LEAPS er udviklet, testet og implementeret som en helt ny læringsmodel på 4 skoler med 

gode resultatindikationer. Elevernes engagement er løftet sammen med deres præstationer 

på udvalgte områder. Elevernes fravær er sænket samtidigt med, at lærernes tilfredshed er 

fastholdt og forældrenes tilfredshed er øget sideløbende med en håndtering af coronapan-

demien. Disse indikationer gør det naturligt både at fortsætte og videreudvikle LEAPS de 

næste 5 år.

Mangel på unge med erhvervsrettede kompetencer
LEAPS startede oprindeligt med udgangspunkt i en mangel på unge med erhvervsrettede 

kompetencer, herunder særligt indenfor STEM-området. Årsagen til denne mangel henførtes 

til en generelt lav uddannelsesparathed hos eleverne samt vanskeligheder med at tilgå 

STEM-fagene, som mange elever opfattede som svært tilgængelige. Vi ønskede i en bredere 

forstand at hjælpe unge med at begå sig i fremtidens samfund. I USA inspireredes vi af den 

projektbaserede læringstilgang (PBL), der har løftet elevengagement, uddannelsesparathed 

og interesse for STEM-området. 

Dansk model for skoleomstilling til PBL
LEAPS er i sin første fase et 5-årigt initiativ, der har til formål at udvikle, teste samt imple-

mentere en helt ny, dansk projektbaseret læringsmodel. LEAPS-initiativet søger samtidigt at 

vise, at den projektbaserede tilgang kan øge elevernes engagement, deres faglige og tvær-

faglige læring samtidigt med, at lærernes og forældrenes tilfredshed øges. 

LEAPS var fra starten tænkt som minimum et 10-årigt initiativ, da det tager tid, før de fulde 

resultater af en ny læringstilgang viser sig.     

LEAPS som model omfatter både den projektbaserede læringstilgang, den nødvendige organi-

sering samt processen, der hjælper skoler med omstilling til den nye læringsform via ugentlig 

tilstedeværelse på skolerne. 

LEAPS er gennemført på 4 skoler med i alt ca. 2000 elever og med et pædagogisk personale 

på ca. 200 medarbejdere.

Resumé: LEAPS – en lærings- 
og skoleomstillingsmodel, der 
løfter eleverne 
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Der er udviklet og testet en danskbaseret model for 
projektbaseret læring
LEAPS-modellen består af 6 komponenter samt 3 elementer, der sikrer integration af faglige 

mål, STEM og Deeper Learning-kompetencer. Modellen er udviklet, testet og implementeret 

gennem mere end 250 LEAPS-forløb på skolerne. Lærernes arbejde med PBL støttes af en 

omfattende værktøjskasse, der indeholder redskaber til planlægning, gennemførsel og eva-

luering af projektforløbene i undervisningen samt 15 eksemplariske forløb til inspiration. Der 

er også udviklet plakater og foldere, der kan bruges i formidlingen omkring LEAPS på skolen 

og til forældrene. Alt dette stilles til rådighed via online-platformen LEAPS PRO, hvor også 

LEAPS-kurset for det pædagogiske personale er tilgængeligt. Dette består af 30 moduler 

med slides og materialer, hvoraf 5 moduler kan leveres 100% online.

Det er lykkedes at omstille 4 skoler til LEAPS
En stor del af Kata Fondens indsats har ligget i at understøtte skolerne i omstillingen af deres 

læringspraksis, og ikke mindst hjælpe dem med at skabe forudsætningerne for at kunne ud-

øve PBL. Erfaringerne med skolereformen viser, at det kan være vanskeligt at omstille folke- 

skolen. De 4 skoler har bl.a. ændret deres organisering fra fagseparation til fagintegration, 

fra enkeltlærer til lærerteams og fra boglig læring til mere anvendelsesorienteret læring. 

Omstillingen er gennemført ved hjælp af 1 års intensiv uddannelse af hele personalet samt 

sparring hver uge med ledelse og personale samt opfølgning med den kommunale skolefor-

valtning. Indsatsen er integreret i en 5-årig omstillingsproces, hvor progressionen løbende 

evalueres. LEAPS udgør nu mere end 60% af den samlede undervisningstid på skolerne.

11 væsentlige resultater fra LEAPS-initiativet

1

2

Sønderborg Kommune
Sønderskov-Skolen:
LEAPS-skole siden 2016

Kalundborg Kommune
Skolen på Herredsåsen: 
LEAPS-skole siden 2018

Køge Kommune
Herfølge Skole: 
LEAPS-skole siden 2018

Esbjerg Kommune
Kvaglundskolen Signatur: 
LEAPS-skole siden 2017
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Graden af omstilling er afgørende  
Vores erfaring er, at de bedste resultater opnås gennem følgende:

• En grundig forberedelse af LEAPS, før implementeringen sættes i gang

• Personaleinvolvering i beslutningsprocessen omkring LEAPS 

• Uddannelse af ressourcepersoner som brobyggere til ny læringstilgang 

• PBL som dominerende læringstilgang 

• Brug af samtlige 6 komponenter og 3 elementer i LEAPS-modellen

Vi ved fra både før- og efterevalueringer af projekter, at det sidste punkt kræver en fast struk-

tur. Statistisk set kan der påvises en klar sammenhæng mellem graden af implementering 

af LEAPS og elevernes engagement og oplevelse af egne præstationer.

Der kræves endvidere en løbende indsats for at fastholde og udvikle den nye PBL-praksis.

Erfaringerne er delt med danske skoler 
Redskaber og erfaringer fra LEAPS bliver løbende delt på hjemmesiden www.leapsskoler.dk, 

hvor der bl.a. findes 15 eksemplariske forløb, 20 protokoller, planlægningsværktøjer og in-

struktionsvideoer. LEAPS har mere end 500 nyhedsbrevsabonnenter og knap 2000 Facebook- 

følgere. Der omtales ca. 2 nye projektforløb pr. måned til inspiration på sociale medier. Der 

er afholdt 4 LEAPS-konferencer med ca. 100 deltagere pr. gang. Endvidere afholdes der også 

et årligt LEAPS-topmøde for politikere, direktører og chefer i LEAPS-netværket.

Nedenfor resumeres de vigtigste resultater for LEAPS-skolerne med udgangspunkt i 6 ud af 

i alt 13 målområder, der monitoreres i LEAPS:

LEAPS engagerer eleverne
Elevernes generelle interesseudvikling har været positiv siden starten af LEAPS og er fort-

sat på et højt niveau. LEAPS-elever synes generelt, at skolen er mere spændende end ikke 

LEAPS- elever (56% mod 43%). Det antages, at corona har påvirket elevernes engagement 

negativt, særligt 4.-6. klasse synes påvirket. Lærerne rapporterer, at eleverne udviser an-

svarsfølelse for deres projektforløb og de teams, de er en del af. Det samlede elevfravær er 

faldet i omstillingsperioden, og de 4 LEAPS-skoler har mindsket forskellen i forhold til deres 

hjemkommuner.

STEM giver mere mening, når det integreres med andre fag
I dag involverer 100% af LEAPS-forløbene STEM og særligt anvendelsen heraf. Eleverne vur-

derer, at de arbejder med spændende emner i naturfagene. Der er, interessant nok, ikke stor 

forskel på pigers og drenges interesse for naturfag på LEAPS-skolerne samt deres vurdering 

af vigtigheden heraf. Vi har (endnu) ikke indikationer på, at flere elever vælger en STEM-rettet 

ungdomsuddannelse. Lærere rapporterer, at fagene i LEAPS flyder sammen, så elever tænker 

ikke nødvendigvis over, at de arbejder med matematiske eller naturfaglige redskaber, fordi 

disse indgår naturligt i besvarelsen af de engagerende spørgsmål.

3

4

5

6



Faglige præstationer på forventet niveau
Det har været vanskeligt at få et samlet billede af udviklingen i elevernes fagfaglige præsta-

tioner på grund af variation i testtraditioner og corona-aflyste tests og prøver. Vi har fokus 

på elevernes progression snarere end det absolutte niveau, som i udgangspunktet har ligget 

lavt særligt for 2 af skolerne. Faglige færdighedstests indenfor dansk og matematik viser, 

at der er LEAPS-årgange, som præsterer over det forventede niveau, nogle der løfter som 

forventet og endelig nogle, der præsterer under det forventede niveau, hvilket kan skyldes 

corona.     

Tværfaglige præstationer udvikles markant
De tværfaglige præstationer herunder samarbejde, kommunikation og problemløsning, der 

ruster eleverne til at kunne fungere på en arbejdsplads, viser en positiv udvikling. Eleverne 

på LEAPS-skolerne tager synligt ansvar for projektforløb, skole/hjem-samtaler og rundvis-

ninger. Følgeforskningen viser blandt andet, at eleverne selv vurderer, at ”det er sjovt at finde 

løsninger på problemer”.

Lærertilfredshed og meget høj opbakning til LEAPS-principperne
LEAPS løfter mange læreres engagement i de team- og projektbaserede læringsforløb. For- 

løbenes udvikling og afvikling skaber også afveksling for lærerne, der ikke kender svarene på 

de engagerende spørgsmål på forhånd. 250 læringsberetninger, hvor lærere evaluerer deres 

LEAPS-deltagelse, peger på en svær omstilling men stor tilfredshed efter et antal gennemførte 

projektforløb. Opbakningen til principperne bag LEAPS holdes på et konstant højt niveau på 

ca. 90% ifølge surveys. Den samlede generelle jobtilfredshed er på trods af corona på 82%, 

og dermed på niveau med udgangspunktet. 

7
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Forældretilfredsheden er steget
LEAPS engagerer forældrene i børnenes læring på et højt niveau. Børnene taler meget om 

deres projektforløb i hjemmet, og forældrene deltager i ca. 50% flere skoleaktiviteter, særligt 

gennem de jævnlige fremvisninger, hvoraf der pr. skole typisk gennemføres 25 om året. Hertil 

kommer de elevstyrede skole/hjem-samtaler. På trods af corona er forældrene mere tilfredse 

end før LEAPS, og de årlige surveys viser, at der er meget få utilfredse forældre. Vi kan kon-

statere, at forældretilfredsheden med det faglige udbytte har været stigende – et område, 

hvor mange forældre typisk er bekymrede, når LEAPS påbegyndes. Forældretilfredsheden er 

steget mest på det, som LEAPS har fokus på, herunder at skabe en varieret skoledag.    

4 skoler fortsætter og netværket udvides med 6 skoler 
De positive erfaringer og resultater fra LEAPS-skolerne har betydet, at de 4 skoler har indgået 

aftale om at fortsætte i yderligere 5 år med LEAPS for at forankre læringsmodellen. Derud-

over har der været stor interesse for at tilslutte sig LEAPS-netværket, hvilket har resulteret 

i, at yderligere 6 nye skoler skal omstilles til LEAPS fra august 2022. De nye skoler vil følge 

en forbedret og mere effektiv omstillingsmodel, der baserer sig på de hidtidige erfaringer.

En stærkt forankret læringsmodel, der udbredes
Med i alt 10 LEAPS-skoler i netværket, står vi på tærsklen til en ny og spændende fase, hvor 

flere elever vil opleve en meningsfuld skoledag, der skaber engagement. 

Hvis du vil vide mere om LEAPS-initiativet, kan du finde al relevant information på:

www.leapsskoler.dk

11
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I denne årsrapport præsenteres resultatindikationer fra første fase af LEAPS-indsatsen 

(2017-2022) markeret på følgende måde i de grafiske datafremstillinger:

• Indikation: Vedrører de centrale målområder for LEAPS og bygger på både kvantitative og 

kvalitative data. Kan inkludere 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.

Man vil som læser møde såvel kvantitative som kvalitative indsigter, og resultaterne kan be-

tragtes som generaliserede udtryk for udviklingen i LEAPS-indsatsen. Ambitionen har været 

at triangulere flest mulige datakilder med henblik på at bibringe læseren et 360° perspektiv 

på LEAPS-indsatsen indtil nu.

Følgeforskningen bag LEAPS udgøres for nuværende af Aalborg Universitet og VIVE – Det 

Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. For en uddybning af resultaterne fra 

Aalborg Universitet henvises til den afsluttende rapport fra følgeforskningen, der er udgivet 

i maj 2022 og tilgængelig på www.leapssskoler.dk. Derudover henvises til supplerende 

statistiske analyser foretaget af VIVE, der ligeledes kan lokaliseres på nævnte hjemmeside. 

Endeligt baserer resultaterne i denne rapport sig på analyser foretaget af VIVE.

Fremadrettet tilstræbes det at gøre rapporteringen endnu mere solid via løbende målinger 

ved overgangen til næste fase af LEAPS (2022-2027), hvor Rambøll vil håndtere dataind-

samlingen.

I rapporten fremlægges hovedresultater fra de 5 primære målområder i LEAPS:

1. Elevernes generelle og naturfaglige engagement

2. Elevernes faglige præstationer

3. Elevernes Deeper Learning-kompetencer

4. Lærernes tilfredshed

5. Forældrenes tilfredshed

For uddybende information om det samlede datagrundlag i LEAPS, henvises til metode bilaget 

i rapportens afsluttende del. Herunder præsenteres blot en oversigt over svarprocenter for 

de surveys, der årligt afvikles i LEAPS, og som tilsammen udgør en central del af monitore-

ringen af LEAPS-projektet. 

Læsevejledning
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Svarprocenter for afholdte surveys i LEAPS-indsatsen, 2018-2022

FØRSTE MÅLING ANDEN MÅLING TREDJE MÅLING FJERDE MÅLING

ELEVER 
(AAU)

70%
(forår 2019)*

64%
(efterår 2019)

81%
(efterår 2020)

73%
(efterår 2021)

LÆRERE 
(KATA FONDEN)

46% 
(forår 2019)

66%
(forår 2020)

69%
(forår 2021)

80% 
(forår 2022)

FORÆLDRE 
(KATA FONDEN)

25% 
(forår 2018)

33%
(forår 2019)

37%
(efterår 2020)

38%
(efterår 2021)

*Se metodebilag for nærmere information om svarprocent for F19
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Introduktion
til LEAPS
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Introduktion til LEAPS 

LEAPS er eksponent for en helt ny tilgang til læring, der har til formål at ruste danske skole- 

elever til en kompleks, uforudsigelig og højteknologisk fremtid. Det er helt afgørende, at 

uddannelsessystemet holder trit med accelerationen af samfundsudviklingen, som lige nu 

foregår hurtigere end nogensinde før. Nutidens skolebørn skal om ganske få år være i stand 

til at håndtere globale udfordringer af et omfang, som vi på nuværende tidspunkt kan have 

svært ved at forestille os. Folkeskolen skal forberede eleverne til jobs, der endnu ikke findes 

og teknologier, der endnu ikke er opfundet, hvilket stiller nye uddannelsesmæssige krav.1

LEAPS-initiativet udspringer af en markant mangel på unge med erhvervsrettede kompeten-

cer, særligt inden for STEM-området. I Danmark er man hidtil ikke lykkedes med at løse dette 

problem blot ved skrue op for matematik, teknik og naturfag i skolen. Årsagen er, at mange 

børn udvikler en barriere i forhold til disse fag og opfatter dem som svært tilgængelige. Der 

er brug for at gå en helt ny vej i bestræbelsen på at fremtidssikre folkeskolen og skabe opti-

male job- og karrieremuligheder for næste generation.

LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science. 

Læringsmodellen har til formål at skabe de bedst mulige betingelser for, at elever i grund-

skolen oplever fagene som meningsfulde og engagerende gennem arbejdet med autentiske 

projekter. Der vil fremover være stor efterspørgsel på unge, der er i stand til at bringe viden 

i anvendelse på tværs af faggrænser og i samarbejde med andre. Derudover vil det på 

fremtidens arbejdsmarked være nødvendigt at besidde stærke naturfaglige kompetencer, 

hvorfor der i ethvert LEAPS-forløb rettes særligt fokus mod STEM-fagene, tværfaglighed og 

samarbejde.

Rejsen mod en dansk model for projektbaseret læring (PBL)
Projektbaseret læring som gennemgående pædagogisk tilgang i undervisningen vinder i disse 

år indpas i skoleverdenen, men ekspertisen og erfaringerne i en dansk skolekontekst var 

sparsomme ved opstarten af LEAPS-initiativet i 2016. Formålet med LEAPS var oprindeligt 

at udvikle en model for projektbaseret læring, der kunne fungere i den danske folkeskole. 

Det var derfor nødvendigt på daværende tidspunkt at kigge ud over landegrænserne med 

henblik på at bringe ny international viden og friske praksiserfaringer i spil i en dansk uddan-

nelseskontekst. Her var særligt nogle skoler i USA langt fremme, men der var ligeledes gode 

erfaringer at hente på området i Storbritannien.

De primære inspirationskilder var High Tech High-skolerne i Californien, EL Education, New 

Tech Network, PBL Works samt flere andre, herunder XP Schools i Doncaster (UK). Særligt 

High Tech High inspirerede meget på praksisniveau, og både Kata Fonden samt de 2 første 

LEAPS-skoler har besøgt skolerne. Dertil har 4 lærere fra High Tech High arbejdet i Kata 

Fonden i perioden fra 2016–2020.

1. OECD Future of Education and Skills 2030
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Inspirationen og fagligheden omkring den projektbaserede læringstilgang har været af- 

gørende for den tidlige udvikling af LEAPS. Det blev dog også hurtigt tydeligt, at der specielt 

på 2 områder var behov for særlige indsatser: 

• Springet fra en amerikansk skole, der er grundlagt både organisatorisk og fysisk med ud-

gangspunkt i PBL, til en eksisterende dansk folkeskole er meget stort både organisatorisk 

og kulturelt. Der var behov for et omfattende udviklingsarbejde omkring systematisering af 

både planlægning, gennemførsel og evaluering af tværfaglige projekter, da metodegrund-

laget ikke var direkte overførbart til en dansk folkeskolekontekst.

• Systematisk omstilling fra eksisterende til ny pædagogisk praksis og indretning af skolen 

til at kunne understøtte denne var stort set ubeskrevet på praktisk niveau herhjemme. 

Derfor måtte der designes en omstillingsmodel, der gav mulighed for hele tiden at udvikle 

og justere, så det undervejs var muligt at tage højde for ny læring sammen med skolerne.

I det følgende præsenteres metodegrundlaget i LEAPS samt den bagvedliggende omstillings-

model.

En gennemtestet model for omstilling til ny læringspraksis
Der er fra Kata Fondens side opstillet 5 LEAPS-principper, som tilsammen udgør fundamentet 

for LEAPS og den måde, LEAPS realiseres på. 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 hovedele-

menterne er modellen for projektbaseret læring kaldet 6+3-modellen, der introduceres i det 

følgende.

Didaktiske modeller udvikles ofte på et teoretisk grundlag udenfor de klasseværelser, som 

de har til formål at påvirke. I LEAPS er grundmodellen udviklet i tæt samarbejde med skolerne 

i de første år af projektets levetid. 6+3-modellen er udviklet og testet i klasserne, hvorfor 

den udgør et produkt af den løbende erfaringsopsamling og opnåede viden om best practice.

Sammenhængen mellem de nederste 3 elementer bestående af faglige mål, tværfaglighed 

og Deeper Learning-kompetencer er fundamentet i 6+3-modellen. Dertil kommer de 6 kom-

ponenter, som udgør stilladset for planlægning og gennemførelse af LEAPS-forløb.
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I ethvert LEAPS-forløb 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 projekt-

forløbene.2

LEAPS-modellen for projektbaseret læring: ”6+3-modellen”

Kilde: Kata Fonden 

2 For mere information, se www.leapsskoler.dk
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De personlige, sociale og tværfaglige kompetencer baner vejen
Deeper Learning-kompetencerne udgør en essentiel del af begrebsapparatet i LEAPS og indgår 

som en grundlæggende hjørnesten i 6+3-modellen. De er funderet på Hewlett Foundations 

originale tanker om fremtidens kompetencer i en verden, der bliver stadigt mere kompleks.3

Deeper Learning er faguafhængige kompetencer og spænder over et bredt kompetencesæt, 

som vil være afgørende for at klare sig i fremtidens samfund med de krav, der stilles til nye 

måder at arbejde sammen på. Fremtidens vigtigste kompetencer er menneskelige og tages 

med i livet som fundamentet for al læring og udvikling.

I det følgende præsenteres de enkelte Deeper Learning-kompetencer:

• Kritisk tænkning og problemløsning: Eleverne skal lære at reflektere og udvælge blandt 

forskellige tilgange til at løse komplekse problemstillinger, og de skal blive i stand til at 

forholde sig kritisk til de kilder, de anvender i konstruktionen af ny viden.

• Mestre fagligt indhold: Faglighed rummer mere end blot faglige mål. Der er mere i fagene 

end blot fagene selv, og eleverne skal blive i stand til at skabe sammenhæng til den ver-

den, de er en del af ved at omsætte viden til handling.

• Effektiv kommunikation: Man har først lært noget, når man med egne ord kan forklare 

det, så andre kan forstå det. Eleverne skal vænnes til at have fokus på kommunikation, 

så de dels øger deres læringsudbytte og dels træner deres færdigheder i mundtlig og 

skriftlig formidling.

• Selvstyret læring: Eleverne skal lære at tage ansvar og styre deres læreproces i fælles-

skab med andre. Der lægges derfor vægt på, at eleverne bliver i stand til at planlægge, 

monitorere og evaluere deres egen læreproces i en kontinuerlig proces med at give og 

modtage respons.

• Samarbejde: Samarbejde kan være svært, og er noget, der skal læres. Der stilles høje 

krav til elevernes samarbejdskompetencer helt fra begyndelsen, og det giver dem den 

nødvendige ballast, når de skal videre i uddannelsessystemet.

• Uddannelsesmindset: Udover de basale faglige færdigheder skal eleverne opleve en po-

sitiv tilknytning til skolen, da det er fundamentet for videre uddannelse. Der lægges vægt 

på at opbygge gode studievaner, som er læringsstrategier, eleverne kan anvende fremad-

rettet.

Deeper Learning kan ved første øjekast synes at være abstrakte målsætninger for undervis-

ningen, men på LEAPS-skolerne har man specialiseret sig i at konkretisere og operationalisere 

kompetencerne. Deeper Learning udgør de implicitte og bagvedliggende overvejelser om 

læring, men de ekspliciteres samtidigt som konkrete mål for undervisningen i planlægningen 

af LEAPS-forløbene.

3. Alliance for Excellent Education har senere videreført Hewlett Foundations arbejde, se evt. mere her: deeperlearning4all.org 
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Deeper Learning-kompetencer i LEAPS

Kilde: Kata Fonden

Den langsigtede omstillingsmodel i LEAPS sikrer holdbare resultater
LEAPS er fra begyndelsen designet som et skoleudviklingsinitiativ med et implementerings-

sigte på 10 år. Ambitionsniveauet for samarbejdet med de deltagende skoler er højt, men 

samtidig hviler indsatsen på en erkendelse af, at kulturforandring tager tid og kræver et 

vedvarende fokus. International forskning og erfaringer fra implementering af reformer peger 

desuden på, at de fulde effekter af større interventioner indfinder sig efter 7-10 år, når foran-

dringerne er fuldt manifesteret i organisationen.4 

4. VIVE (2020): Elevernes læring, trivsel og oplevelser af undervisningen i folkeskolen. En evaluering af udviklingen i reform-

årene 2014-2018.
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At blive LEAPS-skole indebærer en komplet omstilling fra en traditionel til en projektbaseret 

læringstilgang. Implementeringen heraf realiseres via en 5-årig omstillingsmodel, der indbe-

fatter et forberedelsesår, et træningsår samt tre implementeringsår med stigende progres- 

sion i form af faglige løft for skolens pædagogiske personale. 

I tillæg hertil, tilbydes skolerne yderligere 5 konsolideringsår, der sigter mod fastholdelse af 

ny og bæredygtig praksis samt opfyldelse af skolens mål med omstillingen. 

”ILLUSTRATION”

LEAPS-omstillingen tager 10 år 

FORBEREDELSE TRÆNING IMPLEMENTERING KONSOLIDERING
ÅR 1: ÅR 2: ÅR 3-5: ÅR 6-10:

Kilde: Kata Fonden

Det er en væsentlig læringspointe i LEAPS-initiativets første fase, at en afgørende forudsæt-

ning for at lykkes med en komplet skoleomstilling, er et fuldstændigt praksisskift. Det vil ikke 

skabe de ønskede resultater at fusionere en traditionel og ny læringstilgang i en 50/50-mo-

del. Nøglen til succes består i at tænke LEAPS som en helt ny måde at drive skole på, hvilket 

influerer på alle aspekter af skolens pædagogiske og praktiske virkelighed. Samtidigt er det 

vigtigt at understrege, at forandringen foregår gradvist i takt med, at skolernes kapacitetsop-

bygning og elevernes LEAPS-erfaring øges.

Det langsigtede forandringsperspektiv i LEAPS betyder, at det fortsat er præmaturt at måle 

effekten af LEAPS-indsatsen. Der er således tale om en midtvejsmåling snarere end en af-

sluttende evaluering, hvilket udfoldes mere detaljeret i det følgende afsnit.
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Danmarks første LEAPS-skole findes i Sønderborg. Sønderskov-Skolen gik modigt  
forrest i omstillingen, og kan nu bryste sig af flere positive resultater. Konstitueret 
skoleleder, Birgit Dyngby, fortæller om status efter de første snart seks år med LEAPS.

»Nu er LEAPS noget, vi er  
– ikke noget vi bare gør«

Hvor er I nu efter seks år? 
»Dét der er kendetegnet for skolen er, at nu er LEAPS 
noget, vi er – ikke noget vi bare gør. Det har været en 
lang rejse med både succeser og udfordringer, men 
procesgangen ligger for de flestes vedkommende på ryg-
raden nu. Som konstitueret skoleleder har jeg stor føling 
med, hvad der foregår. Jeg starter de fleste dage med 
at gå rundt i klasserne for at sige hej og se, hvordan de 
kommer i gang med dagen. Sådan var det ikke tidligere. 
Det er vigtigt for mig at være tæt på hverdagen, så jeg 
kan mærke skolens puls. På flertallet af de møder der 
afholdes på skolen, er der også altid et punkt på dags-
ordenen, der handler om LEAPS. Så det er i den grad 
forankret på skolen.« 

Hvad har LEAPS gjort ved elevernes faglighed?
»De er blevet enormt dygtige til at trække essensen ud 
af en tekst og have tillid til, at det, de fortæller, vil nogen 
lytte til. Vores afgangselever klarer sig generelt rigtig 
godt. Én ting er at være en dygtig elev, men at kunne 
sidde til en eksamen og være gode formidlere, det er 
imponerende. Generelt oplever jeg elever på alle årgange, 
der er blevet markant bedre til fordybelse og formidling.«

»Jeg hørte fra et lokalt gymnasium forleden, at man kan 
mærke hvilke elever, der kommer fra Sønderskov-Skolen. 
De har hånden op i timerne, og de deltager i de faglige 
samtaler, der foregår i klasserne. Jeg tror, at de faglige 
dialogrum der bliver skabt i LEAPS, hvor hele klasserum-
met deltager, er enormt betydningsfuldt. Eleverne er op-
tagede af noget i fællesskab – og ikke kun fordi læreren 
faciliterer det. Dét synes jeg er superinteressant.« 

Hvordan mærker du, at forældretilfredsheden er steget 
på skolen i takt med LEAPS?
»Vores forældre er hverken utilfredse eller klager over 
vores struktur – og intet nyt er sommetider godt nyt. Hvis 
forældrene har en oplevelse af, at det kører på skolen, 
så hører vi som regel ikke fra dem. Men til udstillingerne 
får jeg positive tilbagemeldinger fra forældre, hvor de 
er imponerede over elevernes viden. Jeg hører også fra 
skolebestyrelsen, at forældretilfredsheden er høj. 
Der er netop startet seks nye børn på skolen, hvis 

forældre har valgt os til pga. LEAPS. Jeg kan mærke en 
tendens til, at vi ikke bare vælges til grundet distriktet, 
men fordi vi er en LEAPS-skole.«

Hvor kan du se, at LEAPS gør en forskel?
»Nogle lærere fortæller mig, at de aldrig kunne tænke 
sig at undervise på anden måde igen. Den nysgerrighed 
og idégenerering der foregår i deres teams, giver dem 
helt vildt meget. Det betyder, at eleverne oplever nogle 
lærere, der har fået en helt anden energi – og det flytter 
jo undervisningen. For eleverne har det fået nogle helt 
nye nuancer at gå i skole. LEAPS-undervisningen skaber 
mening, fordi læringen konstant bliver sat i en kontekst. 
Som elev ved man, at dét man laver skal bruges til noget. 
Og det smitter bl.a. af på elevfraværet, der er relativt lavt. 
Man er i nogle forpligtende fællesskaber, som eleverne 
synes er vigtige at deltage i – både socialt og fagligt.«

Hvad er jeres ønske for de næste fem år?   
»Vi vil gerne være endnu bedre på inklusionsdelen. Vi  
har nogle få elever, som vi ser har det vanskeligt med 
at arbejde i grupper, fordi de har udtalte udfordringer 
både socialt og kognitivt. Vi har i øjeblikket tre AKT-med-
arbejdere, men til næste år får vi også en medarbejder 
øremærket i nogle enkelte timer til at kvalificere os bedre 
ind i LEAPS-projekterne. Det skal gøre os klogere på, 
hvordan fx et barn med en diagnose kan deltage bedst 
muligt. Det er vigtigt for os, at vi ikke taber nogen. Jeg 
ser netop, at LEAPS har potentiale til at kunne rumme 
alle børn.«

»Jeg kunne også godt tænke mig, at vi styrker det 
autentiske samarbejde endnu mere. For det motiverer 
eleverne helt vildt. Når der kommer eksperter med andre 
inputs, så har det en stor effekt. Vi vil gerne skabe en 
større bredde i vores autentiske samarbejde, så flere 
virksomheder bliver opmærksomme på de ressourcer, vi 
har. Vi uddanner jo morgendagens medarbejdere, så vi er 
jo også attraktive for virksomhederne. Vi vil fx gerne lave 
et virksomhedsseminar, hvor vi fortæller virksomhederne 
om skolen og vores potentiale.«
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1. LEAPS-omstillingen 
 er fuldt realiseret på 
 4 skoler
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1. LEAPS-omstillingen er fuldt 
realiseret på 4 skoler 

Det største resultat i LEAPS-initiativet indtil nu er, at alle LEAPS-skoler har formået at gennem-

føre en reel omstilling til ny praksis baseret på den projektbaserede læringsmodel. Mere end 

60% af skolernes samlede undervisningstid er forankret i projektforløb, hvilket vurderes at 

være et resultat i sig selv. Dette observeres på følgende måde:

   1. Fire skoler har succesfuldt gennemført omstillingen til LEAPS-praksis

   2.  Den systematiske omstillingsproces danner fundamentet for resultaterne 

   3.  LEAPS-omstillingen har påvirket alle niveauer på skolerne

   4.  Projektmodel, omstillingsmodel og værktøjskasse er klar til næste generation

       af LEAPS-skoler

1.1 Fire skoler har succesfuldt gennemført omstillingen til LEAPS-praksis
Ved seneste optælling blev der i gennemsnit arbejdet med LEAPS-projekter i mere end 60% 

af tiden.5 Det svarer til 25-26 uger om året. Der er lokale variationer på tværs af skoler og 

årgange, som strækker sig fra relativt få uger på enkelte årgange til over 90% på andre 

årgange. Det samlede billede er, at skolerne har formået at skabe en ny fælles tilgang til 

undervisning. Det ses på flere måder:

• I første del af LEAPS-indsatsen er der gennemført mere end 250 projekter af 6-10 ugers 

varighed. Kvaliteten og dokumentationsgraden i projektforløbene er steget proportionalt 

med erfaringen, hvilket ses i den løbende projektevaluering. 

• Ud over gennemførelse af projektforløb, er en del af LEAPS-modellen ligeledes at øge graden 

af elevcentrering i undervisningen og skolen generelt. Derfor arbejdes der med elev styrede 

skole/hjem-samtaler på alle skoler, og læringsberetninger for elever og personale er løbende 

ved at blive implementeret.

• Projektforløbene er blevet omdrejningspunkt for årsplanlægningen af kommende skoleår. 

Her arbejdes der i de respektive årgangsteam med at lægge de faglige årsplaner op ad de 

projektforløb, der gennemføres hen over året.

Som nævnt i introduktionen, har LEAPS mindst et 10-årigt perspektiv på hver skole i forhold 

til indsatsen med at omstille praksis. Det kræver 3-5 års fuld implementering af ny praksis, før 

resultaterne begynder at vise sig. For at kunne omlægge praksis, har skolerne været igennem 

et omfattende arbejde med omstilling af skolens organisation således, at den understøtter 

tværfaglige projektforløb, teamsamarbejde og autentisk samarbejde med skolens omverden.

5. Opgjort i efteråret 2021 som andelen af uger, hvor der foregår LEAPS-projekter ud af det samlede mulige antal uger.
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1.2 Den systematiske omstillingsproces danner fundamentet for resultaterne
Implementeringsmodellen har i første fase af LEAPS været tilrettelagt således, at der på hver 

skole er blevet uddannet medarbejdere og igangsat implementering i 3 rul. På den måde blev 

det muligt for lærere og ledelse at skabe det bedst mulige afsæt for læring samt udvikle den 

lokale model på skolen. 

”ILLUSTRATION”

LEAPS er blevet implementeret i 3 rul på hver skole
Hver skole uddannede 1/3 af lærerne hvert år i 3 år, som derefter påbegyndte implementering, mens
den næste 1/3 blev uddannet

FORBEREDE TRÆNING IMPL. 1 IMPL. 2 IMPL. 3

Kilde: Kata Fonden

Hvert implementeringsrul blev igangsat på henholdsvis 1.,4. og 7. årgang. På den måde kom 

hele skolen i gang med LEAPS-indsatsen over en 4-årig periode. På tilsvarende vis påbegyndte 

de 4 LEAPS-skoler indsatsen forskudt af hinanden. Ligesom modellen gav mulighed for at 

lære i rul internt på skolerne, var der med den forskudte opstart mulighed for at lære fra 

skole til skole. 

”INDSIGT”

LEAPS er blevet implementeret forskudt for at udnytte læringer
Modellen har sikret intern læring fra skole til skole og fra årgang til årgang på den enkelte skole

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

Konkret har modellen for implementering betydet, at den første – og til dels den anden – skole 

har navigeret med en større usikkerhed end de efterfølgende skoler. På den enkelte skole har 

den første tredjedel af lærerne oplevet den største usikkerhed.
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Modellen har virket helt som tilsigtet på projektniveau. Usikkerheden er markant mindsket 

såvel fra år til år på den enkelte skole som fra skole til skole. Der er særligt ét nøglepunkt, 

der har været afgørende, og det er fastlæggelsen af en fast projektstruktur i form af 6+3 

modellen.

De enkelte komponenter og elementer i modellen var til stede på forskellig vis helt fra begyn-

delsen, men den endelige fastlæggelse af modellen gav mulighed for at udarbejde konkrete 

forberedelsesredskaber og udvikle et præcist sprog omkring, hvad det indebærer at arbejde 

med LEAPS-forløb i undervisningen. Modellen blev færdigudviklet og kommunikeret ud ved 

opstarten af skoleåret 2019/20, altså ca. halvvejs i forløbet. Det har betydet en stærkt for-

øget tydelighed og sikkerhed omkring uddannelsen af personale og implementering i praksis.

Modellen med forskudt opstart, både på den enkelte skole og skolerne imellem, har været 

formålstjenstlig, fordi den har gjort det muligt at mindske usikkerheden løbende igennem 

skærpede redskaber til undervisningen samt indsigt i, hvordan skolerne bedst kunne organi-

sere sig for at understøtte en ny tilgang til undervisning.

En konsekvens af den forskudte opstart er imidlertid, at der er gået lang tid, før alle lærere 

og elever er kommet i gang med LEAPS på tværs af de 4 skoler, som det ses af figuren nedenfor. 

 ”INDSIGT”

24% af eleverne har mindre end 1 års LEAPS-erfaring
Den gradvise implementering af LEAPS på hver skole betyder, at alle elever og lærere fra de 4 første
LEAPS-skoler først er fuldt implementerende i skoleåret 2021/22
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I indeværende skoleår er det altså ca. 25% af eleverne på tværs af de 4 LEAPS-skoler, der 

er startet op med LEAPS. Figuren illustrerer rytmen for opstart af LEAPS ifølge den planlagte 

model på de respektive skoler. Erfaringen har imidlertid vist, at den reelle implementering 

ikke følger planen.

Der kan være forskellige årsager til, at den planlagte rytme ikke følges. Særligt skal nævnes 

personaleudskiftning som årsag. Da LEAPS-indsatsen bygger på et grundigt uddannelsesfor-

løb, hvor et kommende årgangsteam uddanner sig i fællesskab, har der naturligt været en 

vis følsomhed over for udskiftninger i personalegruppen på en skole, hvilket kan være skyld 

i forsinkelser. 

Derfor er det interessant at undersøge den reelle implementering – altså ikke hvad der oprin-

deligt var planlagt, men hvordan implementeringen reelt er blevet effektueret.

Derudover påvirker eksterne faktorer i høj grad implementeringen. Her skal coronapande- 

mien med tilhørende restriktioner særligt fremhæves. Nedenfor illustreres graden af imple- 

mentering på tværs af de 4 skoler. Implementeringsgraden stiger naturligt i kraft af, at flere 

og flere skoler og årgange kommer med, men det ses også tydeligt, hvordan corona har på-

virket den planmæssige implementering.

Kombinationen af forskudt opstart og coronapandemi betyder, at der først i skoleåret 2021/22 

implementeres på tværs af alle skoler og årgange.

”INDSIGT”

Andelen af LEAPS-uger er øget til 63% af undervisningstiden
Den forskudte opstart på skoler betyder, at der først i indeværende skoleår 
er en høj grad af implementering.
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Tallet på 63% fra efteråret 2021 betyder, at der i gennemsnit afvikles LEAPS-forløb i 25-26 

uger ud af de 40 uger på et skoleår, svarende til 3-4 årlige forløb af 6-10 ugers varighed. 

Med indlagte pauser mellem projekterne, tid til elevstyrede skole/hjem-samtaler, læringsbe-

retninger samt alle de andre ting, der er en del af skolens liv, nærmer det sig en fuld imple-

mentering. Særligt skal det bemærkes, at der efter hver coronanedlukning er holdt fast, og 

skolerne er vendt tilbage til fysisk undervisning med forøget implementeringsniveau. 

I et resultatperspektiv betyder det, at man skal væbne sig med tålmodighed. Der er dog indi-

kationer på positive resultater, og på caseniveau observeres en række eksempler, der tyder 

på, at der kan skabes, endda særdeles gode resultater med LEAPS. Det vil dog tage tid, før 

eleverne har oplevet flere sammenhængende år med den nye tilgang, og dermed også før 

man kan begynde at se resultater i bredt udsnit på tværs af skolerne. 

Basis for resultatskabelsen er dog en reel omstilling til ny praksis og en bæredygtig organi-

sering på skolen, der understøtter denne praksis.

1.3 LEAPS-omstillingen har påvirket alle niveauer på skolerne
Som nævnt i introduktionen, har LEAPS fra begyndelsen været anlagt ud fra et 10-årigt 

perspektiv. Første del har handlet om at sætte skolerne op til succes. Forudsætningen for 

ændrede resultater er, at der reelt sker en forandring i den daglige praksis.

Fokus har været på udvikling og afprøvning af læringsmodellen, og omstillingsprocessen er 

således foregået med udgangspunkt i praksis på skolerne. Kata Fonden har ugentligt været 

til stede på hver af de 4 LEAPS-skoler, hvilket er blevet til mere end 1500 dage med tilstede- 

værelse på skolerne siden 2016. Den tætte kontakt med lærere, ressourcepersoner og 

ledelse har resulteret i en dybdegående indsigt i de grundlæggende mekanismer, der skal 

være på plads for at få LEAPS til at fungere.

Gennem interviews og undersøgelser har skolernes ledelse peget på 3 faktorer, der ifølge 

dem har haft markant størst indflydelse på at skabe en succesfuld omstilling:

• Ugentlig tilstedeværelse af skoleprojektleder fra Kata Fonden

• LEAPS-uddannelse til skolens personale

• Ressourcepersoner på skolen

Skolelederne peger på, at tilstedeværelsen af Kata Fondens skoleprojektledere sikrer, at der 

holdes fokus, når ”der går drift i den”. Det giver skolens personale en let adgang til eksper-

tise, afklaring, processtøtte, inspiration og hurtig hjælp til at løse de udfordringer, der opstår 

undervejs.

Uddannelsen af personalet har sikret opkvalificering og de nødvendige kompetencer til at 

arbejde med LEAPS samt givet plads til fælles planlægning af de første forløb. Da alle lærere 

har været igennem LEAPS-uddannelsen sikres det fælles sprog, og der sættes en fælles 

ramme for arbejdet med omstillingen til LEAPS-skole. 

På hver skole er der over tid udpeget et antal LEAPS-ressourcepersoner. Deres opgave er at 

fungere som lokale ressourcer på skolen. De står til rådighed for deres kolleger, og over tid 
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overtager de skoleprojektlederens opgaver i praksis. Samtidig arbejder de tæt sammen med 

ledelsen med henblik på at sikre, at de lokale praksiserfaringer bringes i spil i ledelsens 

arbejde med omstillingen. Ressourcepersonerne repræsenterer den ”bæredygtighed”, der 

skal udvikles og forankres på skolen i løbet af omstillingsperioden. Bæredygtighed forstås 

her som minimering af sårbarhed i forhold til enkeltindivider, så LEAPS-arbejdet ikke står og 

falder med en specifik leder eller ressourceperson. 

Der er undervejs i LEAPS-indsatsen udviklet en såkaldt ”1-3-10-model” til at anskueliggøre 

organiseringen af nøglepersoner på skolen. Modellen skal ses som en skabelon for, hvordan 

man kan sikre de rette kompetencer på alle niveauer. 

I modellen lægges der op til, at en repræsentant fra ledelsen er den primære ”LEAPS-leder”. 

Det indebærer at være den, der har overblikket og desuden sikrer ledelsens involvering i 

LEAPS. I næste niveau er ressourcepersonerne placeret på faseniveau, og endeligt består 

det nederste niveau i modellen af årgangstovholdere og koordinatorer. Sidstnævnte har til 

opgave at sikre forbindelsen helt ud til de enkelte årgangsteams. 

De 4 LEAPS-skoler har organiseret sig med lokale variationer, men alle med funktioner på 

de 3 niveauer. Pointen med modellen er også her, at den er vokset ud af LEAPS-indsatsen 

og kan bruges som inspiration for de nye LEAPS-skoler i deres stilladsering af omstillings-

processen.

"INDSIGT”

”1-3-10-modellen” sikrer forankring på alle niveauer
Modellen illustrerer forankring af LEAPS via nøglepersoner på en LEAPS-skole

1 person fra ledelsesteamet

1 person per afdeling

1 person per årgang
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RESSOURCEPERSONER

TOVHOLDERE

1
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Kilde: Kata Fonden
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1.4 Projektmodel, omstillingsmodel og værktøjskasse er klar
til næste generation af LEAPS-skoler
I et praksis- og undervisningsperspektiv er der skabt et solidt grundlag for næste generation 

af LEAPS-skoler. Der er udviklet en solid værktøjskasse i LEAPS, som opdateres årligt i sam-

arbejde med skolerne med henblik på at sikre anvendeligheden i praksis. Værktøjskassen 

indeholder bl.a. følgende:

 

• Dansk model for projektbaseret læring i folkeskolen. 6+3-modellen beskriver både den 

grundlæggende struktur for et LEAPS-forløb og sikrer samtidig fælles planlægning med 

fokus på faglige mål, tværfaglighed og Deeper Learning-kompetencer. 

• 6+3-modellen er udviklet, testet og tilpasset gennem mere end 250 konkrete projekter, 

der er gennemført i praksis.

• 15 eksemplariske forløb, der er offentligt tilgængelige på www.leapsskoler.dk.

• LEAPS-værktøjskassen til lærerne indeholder planlægnings- og evalueringsredskaber til 

forberedelse, gennemførelse og evaluering af projekter. 

• 23 protokoller, der beskriver konkrete strukturer til undervisningen med et elevcentreret 

fokus samt refleksion over egen læring.

• Guides til afvikling af elevstyrede skole/hjem-samtaler samt læringsberetninger. 

• Plakater og foldere til lærere og forældre.

• Uddannelsesforløb til pædagogisk personale, herunder introduktionsforløb til nye ansatte 

på skolerne samt 11 særligt specialiserede ressourcepersoner. 

• Onlineplatformen LEAPS PRO, hvor alle materialer samt kurser er til rådighed for personale 

og ledelse på LEAPS-skolerne.

Omstillingsmodellen har som beskrevet været realiseret i en udviklingsfase. Der har været 

mulighed for at lære internt på den enkelte skole og på skolerne imellem. Omvendt har 

modellen også tilført noget kompleksitet, hvor ledere og lærere har praktiseret ”flere skoler 

i én”. Mest tydeligt har det været i det første implementeringsår, hvor 1/3 af lærerne imple-

menterede, 1/3 var i gang med uddannelse og 1/3 afventede opstart. Det har for nogle givet 

en oplevelse af at være i ”venteposition”, mens andre var i gang med noget nyt og dertil fik 

et begrebsapparat, som de endnu ikke var en del af.

Præmissen er nu en anden med en fuldt udviklet læringsmodel og værktøjskasse samt 6 

års erfaring med at få projektbaseret læring til at fungere i praksis. Derfor er der til næste 

fase af LEAPS udviklet en model, hvor der på de nye LEAPS-skoler opstartes uddannelse og 

implementering samtidigt, men i trin hen over de 5 år, som omstillingen er planlagt til. På den 

måde får alle i personalegruppen det samme sprog samt en fælles ny retning på samme tid.

Skolernes succes med omstillingen danner grundlag for udvidelse af LEAPS-netværket med 

yderligere 6 nye skoler i næste fase af LEAPS-indsatsen. Dertil kommer, at samtlige af de 

oprindelige LEAPS-skoler har valgt at fortsætte samarbejdet, hvorfor der pr. august 2022 vil 

være 10 LEAPS-skoler i Danmark. Heraf vil én af de 10 skoler have særligt fokus på virksom-

hedssamarbejde i en LEAPS-kontekst.
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Perspektivering
Kata Fonden indsamler løbende aktivitets- og implementeringsdata i samarbejde med de 4 

LEAPS-skoler. Her monitoreres bl.a. antallet af uger med LEAPS-aktiviteter for de deltagende 

klasser. På baggrund heraf, har VIVE beregnet implementeringsprocenten givet ved antallet 

af uger med LEAPS ud fra antallet af undervisningsuger i det pågældende halvår i perioden 

2019-2021. 

”INDSIGT”

Implementeringen varierer på tværs af faserne
Implementeringsprocent fordelt på skoleår og årgange, 4 LEAPS-skoler, 2019-2021
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Note: Figuren viser fordelingen af implementeringsprocent på tværs af indskoling,
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Kilde: Kata Fonden

Som det ses i figuren, har udskolingen en bemærkelsesværdigt lavere grad af implemente-

ring end de øvrige faser, hvilket er i overensstemmelse med erfaringerne fra praksis. Der er 

stort fokus på afgangsprøverne allerede i 7. klasse kombineret med en stærk tradition for 

fagdelt undervisning. Det kræver en ekstra indsats af lærerne at gennemføre omstillingen 

og samtidig sikre, at eleverne bliver klædt bedst muligt på til at klare de bundne prøver, der 

ligger i de sidste år af skolegangen.

Det er derfor et opmærksomhedspunkt at hjælpe skolerne med at udligne forskellen i im-

plementeringsgrad for de enkelte faser i den fremtidige LEAPS-indsats. Der kan være mange 

faktorer, der influerer på skolernes implementering som tidligere beskrevet, men opgørelsen 

vidner samtidig om, at skolerne er godt på vej, når corona og øvrige påvirkninger tages med 

i betragtningen.

De 6 nye LEAPS-skoler i netværket vil følge en ny omstillingsmodel, der indbefatter samt-

lige årgange på skolen helt fra begyndelsen. Dette muliggøres af de første LEAPS-skolers 
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udviklings rejse henimod en færdigudviklet og gennemtestet model for skoleudvikling. Det 

skal dog samtidig understreges, at modellen lægger op til, at der gradvist skrues op for 

kompleksiteten og intensiteten, efterhånden som lærerne gennemfører uddannelsen, så 

skolerne er ikke fuldt implementerende fra første dag.
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Fra faste bogsystemer til fokus på tværfaglighed. Fra lukkede klasseværelser til 
åbne læringsrum. Forandringer har der været talrige af i den omstillingsproces, 
som de fire LEAPS-skoler har været igennem. Mød Melissa Asmussen, lærer 
og ressourceperson på Kvaglundskolen i Esbjerg, der fortæller om en hverdag 
med LEAPS som omdrejningspunkt, og som reflekterer over praksis fra før til nu.

»Jeg synes, det er 
meningsfuldt hele tiden«

Hvad er I optagede af på skolen lige nu?
»Som lærer er jeg optaget af at få projekterne til at glide 
helt naturligt og få børnene til at forstå, hvad LEAPS er og 
hvilke elementer vi har med i undervisningen, så børnene 
bliver klædt godt på i overgangen fra indskoling til mel-
lemtrin. Men også for at skabe noget genkendelighed i 
forhold til hvilke protokoller vi bruger, så de har en idé om 
strukturen i LEAPS. Vi har nu gennemført et par projekter, 
og børnene er begyndt at få en forståelse for hvad det er, 
hvilke fag der er inkluderet, og hvordan kan vi skelne det 
ene fra det andet. Og vi synes faktisk, det går godt.«

»I ressourceperson-teamet er vi optagede af at få skole- 
året velstruktureret, så vi ved, hvad vi har brug for på for-
skellige tidspunkter i årets løb. Ét af de punkter, der altid 
fylder på møderne, er teamsamarbejde. I LEAPS er det 
vigtigt at samarbejde og give plads. Dét der kan være ud-
fordrende er, at de gamle tanker om traditionel undervis-
ning clasher med de nye LEAPS-tanker. Der er det vigtigt, 
at vi som ressourcepersoner går ind og italesætter det, 
så der ikke opstår forskellige udgaver og opfattelser af 
tingene. Vi skal stå inde for det, vi gør.« 

Hvordan oplever du forældrene?
»Jeg oplever kun positive forældre, der er interesserede 
i deres børns skole. Fra før LEAPS til nu er opbakningen 
større. De får en oplevelse af, at de er med i skolens ud-
vikling og ved, hvad deres børn laver. De er altid informe-
ret om projekterne, og er altid involveret i udstillingerne.«

Hvornår har det været meningsfuldt?
»Jeg synes, det er meningsfuldt hele tiden! Der er en 
rød tråd fra dagens start til slut, og jeg synes det giver 
mening at et projekt afsluttes med en udstilling. Det giver 
eleverne noget ansvar, som jeg ikke synes man fik før, 
og de er stolte af deres projekter. Det ses også i kraft af, 
at vi nu har en skole, hvor der bliver passet på tingene.  
Produkterne kan blive hængende på gangen, uden at  
de går i stykker – det kunne man ikke før. Jeg tror, det 
skyldes en udvikling i ansvaret for egne og skolens ting. 

I starten grinte vi, da vi hørte at produkterne skulle op at 
hænge, for vi var sikre på, at de ville blive ødelagt, for det 
var vi vant til. Men det skete ikke. Eleverne føler et ejer-
skab over de produkter, de laver. Og når eleverne går forbi 
de produkter, de har lavet, kan de huske projekterne. 
Også selvom det ligger år tilbage. Så det der med at ele-
verne kommer hjem og siger, at de ikke kan huske, hvad 
de har lavet i skolen – det sker ikke i samme grad mere. 
Vi har børn, der gerne vil i skole, fordi de ikke vil gå glip 
af det projekt, de laver. Det synes jeg er fedt.« 
 
Hvad det har betydet for dig som lærer 
at undervise i LEAPS?
»Jeg har ikke lyst til at undervise i andet, fordi undervis- 
ningen giver mening. Før havde man 45 minutters under-
visning, og så skulle man videre. Nu har man mulighed 
for at gå i dybden. Og eleverne kan se, at det vi laver, 
skal bruges til noget. Man skal ikke bare lukke bogen,  
og så er man færdig. Men det er også hårdt arbejde,  
for man er afhængig af at samarbejde og blive enige om 
projekterne, og nogle gange er man på udebane fordi der 
er ting, man skal sætte sig ind i. Det har givet mere for-
beredelse, men man er også flere om opgaven. Og vi har 
tiden til at planlægge projekterne i årgangsteamet.« 

»I LEAPS observerer vi også hinanden og sikrer, at alle 
børn kommer omkring den læring og udvikling, de skal. 
Dét at man lige pludselig skulle åbne dørene til ens 
undervisning har været skræmmende for nogen. Men det 
oplever jeg ikke nu. Det er ikke noget, der fylder mere.«

BAGGRUND

Melissa Asmussen er lærer på Kvaglundskolen i  
Esbjerg og underviser i dansk, kristendom, billedkunst 

og historie i indskolingen. Derudover er hun 
ressourceperson for LEAPS.  
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2. På LEAPS-skolerne 
 ses en positiv udvikling 
 i elevernes engagement
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2. På LEAPS-skolerne ses en positiv 
udvikling i elevernes engagement 

Dette observeres på følgende måde:

   1. LEAPS-elever er mere engagerede end ikke LEAPS-elever

   2.  Mere end halvdelen af LEAPS-eleverne på mellemtrinnet finder undervisningen 

spændende  

   3. LEAPS-eleverne i udskolingen fastholder et positivt engagement

   4.  LEAPS-arbejdsformen appellerer til begge køn

   5. Det kritiske skolefravær over 10% er faldet på LEAPS-skolerne

2.1 LEAPS-elever er mere engagerede end ikke LEAPS-elever
Elever i grundskolen modtager i løbet af deres skoletid undervisning i mere end 10.000 

timer.6 Hvor børns tidlige møde med skolen er præget af en høj grad af læringsoptimisme og 

interesse, ses en nedadgående tendens i løbet af et skoleliv. Således oplever kun halvdelen 

af eleverne i folkeskolen fra mellemtrinnet og opefter, at undervisningen en gang imellem er 

spændende.7

I den nationale trivselsmåling svarer knap 20% af eleverne fra 4.-9. klasse ’sjældent’ på 

spørgsmålet ’er undervisningen spændende’, mens 5% svarer ’aldrig’.8 Det efterlader et ind-

tryk af, at for mange elever oplever en manglende interesse for skolens aktiviteter. Det fald 

i motivation, der generelt ses gennem skoleforløbet, og som ofte viser sig ved udgangen af 

9. klasse, kan være en medvirkende årsag til, at op mod 20% af en årgang ikke gennemfører 

en ungdomsuddannelse.9

Der ses en korrelation mellem elevers engagement og faglige præstationer i skolen10, hvor-

for en vedvarende indsats for at vedligeholde og styrke elevernes interesse og lyst til at 

lære, kan være vejen til at opnå bedre faglige resultater og samtidig påvirke elevernes videre 

uddannelsesvej i positiv retning. 

I LEAPS udgør elevengagementet et primært indsats- og fokusområde, og det didaktiske 

sigte er at øge den generelle skoleinteresse via en projektbaseret læringstilgang. I indevæ-

rende rapport anvendes begreberne interesse og engagement synonymt, idet sidstnævnte 

kan forstås som den aktive side af interessen.

6. Undervisningsministeriet (2022): Timetalsoversigt for skoleåret 2021/2022

7. www.uddannelsesstatistik.dk: Elevtrivsel for 4.-9. klassetrin – skoleåret 2020/2021

8. Ibid.

9. Rockwool Fonden (2021): Indsigt (oktober 2021)

10.  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  
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Aalborg Universitet følger elevernes interesseudvikling på LEAPS-skolerne via årlige surveys 

for 4.-9. klasse samt kvalitative interviews for de yngste elever fra 1.-3. klasse.11 De første 

4 LEAPS-skoler er nu nået så langt i deres implementering, at samtlige årgange undervises 

efter LEAPS-principperne. Det betyder, at der i den seneste måling fra efteråret 2021 ikke 

længere eksisterer en kontrolgruppe. Der sammenlignes derfor med tidligere ikke LEAPS- 

elever i indeværende rapport med det afgørende hensyn for øje, at det ikke er muligt at tage 

højde for hverken coronapåvirkning eller forskydning i måletidspunkt.

”INDIKATION” 

LEAPS-elever synes skolen er mere spændende 
Generel interesse, LEAPS og ikke LEAPS-elever, 4.-9. klasse, 4 skoler, 2019-2020 (n=2318)
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54%

56%
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43%

44%

54%

 Andel positive svar, LEAPS-elever

 Andel positive svar, ikke LEAPS-elever

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 2020

Med ovenstående forbehold in mente, ses en fortsat højere interesse hos LEAPS-eleverne 

i forhold til den oprindelige kontrolgruppe. I efteråret 2021 udgør gruppen af LEAPS-elever 

samtlige elever på skolerne, og her angiver 49% af eleverne, at de arbejder med spændende 

ting i skolen. Om end der kan konstateres et mindre fald på 7 procentpoint fra sidste års 

måling, svarer lige omkring halvdelen af LEAPS-eleverne bekræftende på, at de finder under-

visningen spændende. 

11. Aalborg Universitet (2021): Årlig rapport fra følgeforskningen i LEAPS
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Dette resultat vurderes positivt set i lyset af, at danske skoleelevers motivation påviseligt 

er faldet betragteligt i forbindelse med skolenedlukninger forårsaget af corona. Den nyligt 

offentliggjorte REDS-undersøgelse peger på, at mere end halvdelen af de adspurgte elever 

har oplevet et fald i motivationen for skolearbejde under nedlukningen.12 Det er således for-

venteligt, at der også ses et mindre fald hos LEAPS-eleverne. 

Corona har i det hele taget sat sine spor på de danske folkeskoler, og LEAPS-skolerne 

er ingen undtagelse. I LEAPS-pædagogikken udgør samarbejde om problemløsning, kobling 

mellem teori og praksis samt en høj grad af inddragelse af eksterne og autentiske lærings-

miljøer omdrejningspunktet for undervisningen. Det vanskeliggøres i nogen grad, når det 

fysiske fremmøde i perioder begrænses.13

”INDIKATION”

COVID-19 kan have påvirket LEAPS-skolerne i særlig grad
”Jeg arbejder med spændende ting i skolen”, LEAPS og ikke LEAPS-elever, 8. klasse, 4 skoler, 
2019-2020 (n=310) 
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Note: Figuren viser andelen af positive svar på enkeltspørgsmålet, der relaterer sig til elevernes generelle interesse. 

Andelen af positive svar er opgjort som mean scores, og er beregnet som gennemsnit på tværs af alle 4 LEAPS-skoler. 

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022 

12.  Christensen, J.H; Bundsgaard, J.; Kjeldsen, C.C & Petterson, M. (2021): Skolen under coronapandemien – danske 

resultater fra REDS-undersøgelsen 2020-21

13.  Her henvises til VIVE’s supplerende analyser, hvoraf det fremgår, at der er færre uger med LEAPS- 

aktiviteter under coronanedlukningerne i foråret 2020 og foråret 2021.
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I ovenstående figur sammenlignes coronapåvirkningen for den tilsvarende elevgruppe på 

LEAPS-skolerne på samme dataindsamlingstidspunkt som i REDS-undersøgelsen.14 Som det 

fremgår, ses en større forskel hos LEAPS-eleverne i den givne periode 15, hvilket kan indikere, 

at LEAPS-undervisningens særlige karakteristika har udgjort en væsentlig udfordring i corona-

perioden. 

Dette billede stemmer overens med de kvalitative indtryk fra skolerne, hvor det dog har 

været en prioritering at gennemføre de planlagte LEAPS-forløb i et virtuelt format. Der har fra 

lærernes side været udvist stor idérigdom i bestræbelsen på at fastholde den projektbase-

rede tilgang på trods af corona. 

2.2 Mere end halvdelen af LEAPS-eleverne på mellemtrinnet
finder undervisningen spændende  
Ved en differentiering af resultaterne for henholdsvis mellemtrin og udskoling, afspejles den 

generelle tendens, der ses i lignende undersøgelser på området 16 , idet eleverne i 4.-6. klasse 

giver udtryk for en højere interesse for skolearbejdet end elever i 7.-9. klasse. 

Overordnet set viser surveyen, at LEAPS-eleverne på mellemtrinnet oplever, at skolen er 

spændende. Der ses dog et mindre fald i graden af interesse i den seneste måling, hvilket 

formodes at være coronarelateret. Nedgangen slår stærkest igennem på mellemtrinnet efter 

anden nedlukningsperiode i 2021. Årsagen kan være, at de yngre elever er knap så selv-

hjulpne i det faglige arbejde og dermed mere påvirkede af overgangen til onlineundervisning. 

I første nedlukningsperiode ses ligeledes et mindre fald hos både LEAPS-elever og kontrol-

gruppen, men den kollektive udmatning, som fulgte i kølvandet på to længere perioder med 

skolenedlukning, synes at indtræffe med en vis forsinkelse.

På trods af nedgangen, vurderes det dog fortsat positivt, at mere end halvdelen af eleverne 

i 4.-6 klasse på landets LEAPS-skoler i 2021 finder undervisningen spændende og giver 

udtryk for en højere interesse end kontrolgruppen året forinden.  

14. REDS-undersøgelsen er udelukkende foretaget blandt elever i 8. klasse, 

og der sammenlignes derfor til denne gruppe af LEAPS-elever.

15.  Ibid. 

16. Aalborg Universitet (2020): Udfordringer og succeser i skoleudvikling – når tallene taler
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”INDIKATION”

Mere end halvdelen af eleverne i 4.-6. klasse oplever højt engagement
”Jeg arbejder med spændende ting i skolen”, LEAPS og ikke LEAPS-elever, 4.-6. klasse, 4 skoler, 
2019-2021 (n=1232) 
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Note: Figuren viser andelen af positive svar på enkeltspørgsmålet, der relaterer sig til elevernes generelle interesse.  

Andelen af positive svar er opgjort som det procentvise gennemsnit, og er beregnet på tværs af alle 4 LEAPS-skoler.

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022  

2.3 LEAPS-eleverne i udskolingen fastholder et positivt engagement
At elevengagementet daler undervejs i skoleforløbet, er en velkendt problemstilling. Således 

vurderer 37% af de adspurgte elever på 4. årgang i den nationale trivselsmåling, at under-

visningen ’tit’ eller ’meget tit’ er spændende, mens dette tal til sammenligning er 22,5% for 

9. årgang.17

På den baggrund er det forventeligt, at der på LEAPS-skolerne ligeledes ses en nedgang i 

elevengagementet ved overgangen fra mellemtrin til udskoling, som det ses i nedenstående 

figur.

17. Uddannelsesstatistik.dk: Elevtrivsel for 4.-9. klassetrin – skoleåret 2020/2021
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”INDIKATION”

7.-9. klasse fastholder en høj grad af interesse i skolens aktiviteter
”Jeg arbejder med spændende ting i skolen”, LEAPS og ikke LEAPS-elever, 
7.-9. klasse, 4 skoler, 2019-2021 (n=1418)
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Note: Figuren viser andelen af positive svar på enkeltspørgsmålet, der relaterer sig til elevernes generelle interesse. Andelen af positive 

svar er opgjort som det procentvise gennemsnit, og er beregnet på tværs af alle 4 LEAPS-skoler. 

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022 

Det er dog et interessant resultat, at LEAPS-elever i udskolingen ser ud til at opretholde en 

høj grad af generel skoleinteresse sammenlignet med andre undersøgelser. Dels holder 

engagementet sig stabilt på trods af corona, og dels er niveauet fortsat højere end den op-

rindelige kontrolgruppe. 

Ovenstående er et spændende resultat, som rummer et bemærkelsesværdigt potentiale, 

idet de ældste elever traditionelt set udgør en særlig risikogruppe, hvad motivation angår. 

Interesseudviklingen i skolens ældste klasser vil derfor fremadrettet udgøre et centralt op-

mærksomhedspunkt, idet udskolingsårene baner vejen for elevernes videre uddannelses- og 

karrierevej. 

Det vil således være interessant at følge, hvorvidt LEAPS-initiativet på sigt kan bidrage til at 

mindske det motivationsdyk, der sætter ind undervejs i elevernes skolegang, hvorfor inte-

resseudviklingen imellem faserne særligt monitoreres i den fremadrettede LEAPS-indsats.  
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2.4 LEAPS-arbejdsformen appellerer til begge køn
Forskellen mellem drenge og pigers faglige præstationer i grundskolen er steget signifikant 

de seneste år. Hvis pigerne fortsætter med at øge deres faglige resultater relativt i forhold til 

drengene, giver det anledning til at problematisere, hvorvidt der i skolen skabes ligeværdige 

deltagelsesmuligheder, som gør drengene i stand til at udfolde deres fulde læringspotentiale. 

Den tiltagende kønsforskel, som bl.a. viser sig i afgangselevernes karaktergennemsnit, har 

som konsekvens, at drenges uddannelseschancer og dermed muligheder senere i livet for-

ringes.18

LEAPS-initiativet har ikke til formål at udligne forskellen mellem kønnene, men det er et 

interessant fund, at den bagvedliggende pædagogik ser ud til at appellere til både piger og 

drenge. Det kan skyldes, at LEAPS sigter mod en bred tilgang til læring med et vedvarende 

fokus på at omsætte teoretisk og abstrakt viden til praktiske og virkelighedsnære indsigter. 

”INDIKATION”

Kan LEAPS mindske forskellen mellem drenge og pigers engagement?
”I hvor høj grad kan du lide at arbejde med projekt (LEAPS)”, kun LEAPS-elever, 
4.-9. klasse, 4 skoler, 2019-2021 (n=2375)
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Note: Figuren viser andelen af positive svar på enkeltspørgsmålet, der relaterer sig til LEAPS-arbejdsformen. 

Andelen af positive svar er opgjort som mean scores, og er beregnet som gennemsnit på tværs af alle 4 LEAPS-skoler.  

I surveyen er udelukkende LEAPS-elever blevet bedt om at besvare spørgsmålet.

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022 

18. VIVE (2020): Panelanalyse af bekymrende skolefravær
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Ovenstående figur illustrerer den kønsmæssige forskel i oplevelsen af projektarbejdsformen 

i undervisningen. Trods et mindre fald, der følger tendensen i det generelle engagement, 

fastholdes drengenes interesse på et positivt niveau. Det er dog fortsat pigerne, der ligger 

højest, men forskellen til drengene holder sig stabilt set i forhold til udgangspunktet. 

2.5 Det kritiske skolefravær over 10% er faldet på LEAPS-skolerne
Elevfravær i skolen er en kompleks størrelse, og det kan således være vanskeligt at fastslå, 

hvorvidt det hovedsageligt skyldes personlige forhold i elevens liv eller sociale og faglige 

udfordringer i elevens skoleliv. Uanset baggrunden for elevers skolefravær, har det store 

konsekvenser, når elever fravælger at tage del i skolens fællesskab. Samtidig observeres 

en klar relation mellem mistrivsel og skolefravær, hvorfor fravær i sig selv udgør en relevant 

trivselsmarkør.19

”INDSIGT”

LEAPS-skolerne har mindsket elevfravær til kommunalt niveau
Elevfravær, 4 LEAPS-skoler samlet, 4 LEAPS-kommuner samlet, 2015-2021
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Note: Figuren viser det samlede elevfravær som summen af ulovligt fravær og sygefravær opgjort i procent af antal skoledage 

på et helt skoleår for alle 4 LEAPS-skoler samt for de øvrige skoler i de 4 kommuner. 

Kilde: Data er hentet fra Uddannelsesstatistik.dk og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden

19. Børns vilkår og Egmont Fonden (2020): Skolens tomme stole – skolefravær set fra barnets perspektiv
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Af denne grund følges udviklingen i det samlede fravær på LEAPS-skolerne, og som det illu-

streres i figuren nedenfor, har skolerne i implementeringsperioden gennemgået en positiv 

udvikling, hvad elevfravær angår. I udgangspunktet lå det samlede fravær på de 4 skoler 

højere end det kommunale niveau, men er mindsket i takt med implementeringen. 

Dog ses der en stigning i fraværet i den seneste opgørelse, hvilket må antages at være 

coronarelateret, eftersom den samme tendens gør sig gældende på landsplan. Det er des-

uden et generelt opmærksomhedspunkt, at skolernes opgørelse af elevers tilstedeværelse 

i undervisningen har været vanskeliggjort af omlægningen til onlineundervisning, hvor regi-

strering af det fysiske fremmøde ikke har været en mulighed. 

På kort sigt kan fraværsproblematikkerne resultere i dårligere faglige præstationer samt 

manglende tilhørsforhold til skolens fællesskab. På længere sigt kan højt skolefravær føre 

til en dårligere afgangseksamen, hvilket stiller elever med højt fravær ringere i deres videre 

uddannelsesforløb i kraft af de skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelserne. Det er 

særligt de fagligt svage elever med højt fravær, der risikerer at klare sig dårligere til eksamen 

og senere i voksenlivet. Det vurderes, at denne gruppes karakterniveau reelt kunne løftes 

med 0,6 karakterpoint, hvis de kom i skole hver dag.20

I forbindelse med fraværsanalyser er det væsentligt at pointere, at der for alle elevers ved-

kommende kan forekomme perioder med svingende fravær, som kan have en naturlig forkla-

ring. Af den grund er det relevant at kigge isoleret på det bekymrende og længerevarende 

fravær, der overstiger 10% set over et skoleår, idet denne type af fravær har en tydelig faglig 

og social slagside.21

Det er således af særlig interesse at følge udviklingen for det problematiske fravær på LEAPS- 

skolerne, og her er der grund til at være ekstra opmærksom på de ældste elever, idet denne 

aldersgruppe oftest har et højere fravær end de yngre elever i skolen og dermed udgør en 

risikogruppe, hvad fravær angår.

Som det ses nedenfor, er andelen af elever med fravær over 10% faldet specifikt for elever 

i 7.-9. klasse på LEAPS-skolerne. Resultatet er bemærkelsesværdigt, idet der i implemen-

teringsperioden ses et markant fald samt udligning til kommunalt niveau som ved det gene-

relle fravær. 

Der skal dog tages højde for, at skolefraværet må antages at være blevet opgjort anderledes 

i 2020 under corona. Der ses desuden en efterfølgende stigning i 2021, som i nogen grad 

også gør sig gældende for de kommunale fraværstal, så det vil være interessant at følge 

udviklingen fremadrettet.

20. VIVE (2020): Panelanalyse af bekymrende skolefravær

21. Ibid.
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”INDSIGT”

LEAPS-skolernes elevfravær over 10% faldt i 2020 til det laveste niveau
Elevfravær, 7.-9. klasse, 4 LEAPS-skoler samlet, 4 LEAPS-kommuner samlet, 2011-2021
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Note: Figuren viser udviklingen i andelen af elever på de 4 LEAPS-skoler med en fraværprocent på over 10%

Kilde: Fraværsdata er hentet direkte fra Uddannelsesstatistik af VIVE for Kata Fonden, marts 2022

Fra et kvalitativt perspektiv gives der generelt udtryk for, at man som LEAPS-elev i højere grad 

føler sig forpligtet overfor hinanden i samarbejdet omkring projektforløbene samt udarbejdel-

sen af produkter til de fælles fremvisninger. Fastholdelsen af engagementet i udskolingsårene 

kan desuden udgøre et væsentligt incitament til øget fremmøde i undervisningen.    

2.6 Perspektivering
Den løbende udrulningsmodel i LEAPS har haft som konsekvens, at der på tværs af årgangene 

på skolerne har været en betydelig variation i LEAPS-aktiviteter. Nogle årgange har påbegyndt 

implementeringen før andre, og det er på den baggrund interessant at undersøge sammen-

hængen mellem graden af implementering og udviklingen i elevernes generelle skoleinteresse.

Ved kryds mellem implementeringsprocent og LEAPS-elevers oplevelse af engagement, ud-

trykt ved 4 udvalgte spørgsmål fra den årlige survey, ses en umiddelbar positiv korrelation 

som vist nedenfor. Det kan pege i retning af, at implementeringsniveauet har væsentlig be-

tydning for elevernes interesse for skolens aktiviteter.  

VIVE har gennemført statistiske tests med henblik på at undersøge, hvorvidt forskellen mel-

lem de to niveauer er signifikant. I forbindelse med gennemførelsen af disse tests, er der 

kontrolleret for en række baggrundsvariable såsom køn, klassetrin, etnicitet og forældrenes 

uddannelse. 
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”INDSIGT”

Graden af implementering har betydning for elevengagementet 
Datakryds mellem generel elevinteresse og implementeringsprocent (n=1105-2187)
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Note: Figuren viser andelen af positive besvarelser for de udvalgte spørgsmål relateret til elevernes generelle interesse. 

Andelen af positive besvarelser er målt på tværs af de 4 LEAPS-skoler og klassetrin, og viser kun elever, der har haft mulighed for  

at have LEAPS. Besvarelserne er indsamlet i efteråret og evalueret ud fra implementeringsprocenten i tilsvarende år og halvår. 

*** angiver 1% signifikansniveau, ** angiver 5% signifikansniveau og * angiver 10% signifikansniveau. 

Kilde: Implementeringsdata er indsamlet af Kata Fonden, og surveydata er indsamlet af Aalborg Universi-

tet for Kata Fonden. Både implementeringsdata og udfaldsmål er bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, maj 2022. 

De statistiske tests viser, at der for ét ud af de 4 spørgsmål er en særlig stærk sammen-

hæng22: ”Det vi lærer i skolen er vigtigt for, at jeg senere kan tage en uddannelse” (***)

De pædagogiske implikationer af dette resultat er, at vejen til at øge elevernes generelle sko-

leinteresse går via en vedvarende indsats for at opretholde en høj grad af LEAPS-implemen-

tering set i forhold til den samlede undervisningstid. Praksisindsigterne fra skolerne peger 

entydigt i samme retning, idet en ensartet pædagogisk tilgang i undervisningen medvirker 

22. Se evt. metodebilag for en nærmere uddybning
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til at skabe en tydelig struktur. Samtidig er der i en overvejende projektbaseret undervisning 

fortsat plads til øvrige aktiviteter samt tid til omstilling mellem LEAPS-forløbene, idet en fuld 

implementering typisk vil udgøre ca. 3/4 af et skoleår. 

I næste fase af LEAPS-indsatsen vil samtlige skoler følge en implementeringsmodel, hvor 

alle årgange følges ad fra begyndelsen. Skolerne vil forventeligt opleve, at der skabes posi-

tive resultater på kortere tid, når implementeringsprocenten fastholdes på et højt niveau for 

alle årgange på skolerne.

2.7 Kritiske succesfaktorer
Struktur giver plads til uforudsigelighed
Gruppen af LEAPS-elever er vokset støt, og samtlige elever på skolerne er nu en del af LEAPS- 

indsatsen. Det betyder, at alle elever på landets 4 LEAPS-skoler har gjort sig erfaringer med 

overgangen til den projektbaserede læringstilgang. En vigtig opmærksomhed i den forbin-

delse er, at der stilles nye og anderledes krav til eleverne, hvorfor man som underviser vil 

opleve, at nogle elever reagerer og skal bruge tid til at vænne sig til arbejdsformen, som det 

fremgår af følgende elevudsagn.  

»Det har været sjovt, og man skal vænne sig til, at der er projekter 
nærmest hele tiden. Du kommer ikke til at opleve de samme ting,  
som da man var i almindelig skole.

I 4. klasse kunne jeg mærke, at jeg ikke var så meget med, men i 5. 
klasse kunne jeg mærke, at jeg kom på et andet niveau. 4. klasse var 
lidt forvirrende, for man vidste ikke, hvad man skulle. Så kom man 
til 5. klasse, og så havde man mere styr på det og var ikke længere  
de nye. Når man starter, kan det godt være svært i det første år,  
men man bliver bedre til det og kommer til at lære flere ting, så det 
kommer til at blive nemmere. Man skal ikke give op.« 

Fokusgruppeinterview med elever på en LEAPS-skole, 6. årgang

Kilde: Kata Fonden interview 2021

Som underviser på en LEAPS-skole skal man være i stand til at finde den rette balance 

mellem tydelig struktur og genkendelighed i undervisningen samtidig med, at der skal være 

plads til en vis grad af uforudsigelighed, når elevernes begejstring vækkes. For nogle ele-

ver kan vejen til målet synes længere, men erfaringen i LEAPS viser med al tydelighed, at 

engagementet øges, når eleverne lykkes med at finde egne løsninger på de engagerende 

spørgsmål i samarbejde med andre.
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»Nogle elever har det lidt svært, fordi de skal begynde at tænke selv. 
De elever, der har været vant til, at nogle fortalte dem, ’du skal gøre 
det og det’. De har det en lille smule svært, fordi de pludselig skal til 
at løse en problemstilling. Det kan man godt gøre meget struktureret, 
men så mister man lidt idéen med, at de skal løse det selv.« 

Lærer på en LEAPS-skole

Kilde: Kata Fonden interview 2021

Brug elevengagement som løftestang til lærerengagement
Fastholdelsen af elevernes interesse i undervisningen rækker ud over elevperspektivet og 

påvirker ligeledes lærernes engagement. Den forskel, som eleverne oplever ved overgangen 

til LEAPS, udspringer af, at lærerne sammen med deres team nytænker undervisningen. Når 

det opleves, at eleverne responderer positivt på ændringerne i læringsmiljøet, øges motiva-

tionen hos lærerne ligeledes, som det præsenteres i citatet nedenfor. 

»Børnenes engagement … de er bare klar! Det er fedt, og det driver 
mig videre. Det der med at være kørt træt i lærebøgerne, jeg vil meget 
hellere det her nu. Jeg ser, at det især er viden i dybden. Hele vores 
samfund er så overfladisk og alt, hvad børn bliver præsenteret for, er 
så overfladisk. De kan ikke tage stilling til noget, for om få minutter 
er det væk igen. Det her med, at nu arbejder vi med noget i otte uger. 
Du kan ikke bare blinke, og så er det væk. Du er nødt til at engagere dig!« 

Lærer på en LEAPS-skole

Kilde: Kata Fonden interview 2021

Det er en grundantagelse i LEAPS, at interessen for at gå i skole er den enkeltfaktor, der har 

størst betydning som primær drivkraft for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. 

Det øgede engagement i undervisningen er ligeledes den største forandring, som lærerne 

fremhæver i forbindelse med overgangen til LEAPS. Til trods for, at uforudsigeligheden i under- 

visningen ofte problematiseres, inden påbegyndelse af LEAPS, fylder det gradvist mindre hos 

lærerne, efterhånden som den nye struktur falder på plads og bliver ’the new normal’ for 

både børn og voksne på skolerne.
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Det er interessante fund, som følge- 
forskningsteamet fra Aalborg Universitet 
kan uddrage af deres undersøgelser.  
Forsker, Lars Bang Jensen, dykker ned i 
de mest opsigtsvækkende tal fra de fire 
LEAPS-skoler. 

LEAPS-elever 
viser stærke takter

Corona ingen indflydelse
Hjemmeundervisning, isolation og manglende venner. 
Corona har i den grad haft indflydelse på børns skole- 
hverdag de sidste par år. Men den generelle interesse  
for at gå i skole ser ikke ud til at have lidt et knæk på  
de fire LEAPS-skoler.

»Børn er generelt mest begejstret for skolen i ind- 
skolingen, og så går det nedad derfra. Men her er de  
positive hele vejen. Om det skyldes LEAPS eller andre 
forhold, kan vi ikke slå fast,« siger Lars Bang Jensen.

Og særligt den fastholdte interesse i udskolingen er en 
spændende tendens: »Vi kan ikke se en nedgang i inter- 
essen – eleverne holder et positivt niveau. Dét, de vurde-
rer højest, er vigtigheden af at lære noget i skolen, som 
næsten ikke kan blive meget højere,« konstaterer Lars.

Opgør med stereotyper
Også inden for naturfagene er der spændende tendenser. 
»Det er hér vi har nogle af de mest interessante fund,« 
fortæller Lars. Særligt opgøret med forestillingen om, at 
det er drengene, der interesserer sig mest for naturfag:
»Der er ikke den store, markante forskel mellem drenge 
og pigers interesse i naturfag, som man ellers hører om 
på mellemtrinnet,« fortæller Lars. Til gengæld er elever-
nes naturfaglige interesse begrænset til skolen: »Det 
skyldes måske, at de opfatter naturfagene som noget, 
der kun foregår i skolen,« mener Lars og uddyber: 

»Det er ikke sikkert, at elever på mellemtrinnet kan  
koble naturfagene i skolen med noget, der ligger uden  
for skolen.«

Overraskende forskel
I udskolingen kan eleverne derimod sagtens gøre sig 
tanker om naturfag uden for skolen. Og igen er der over-
raskende fund i tallene: »Det er pigerne, der scorer mest 
positivt på interesse for naturfagene uden for skolen.  
Dét synes jeg, er interessant,« udtaler Lars. 

Men ser man på interessen for naturfag i skolen, så 
scorer drengene stadig mere positivt end pigerne. »Det 
er pudsigt, at pigerne kan se sig selv i naturfagene uden 
for skolen, men ikke har helt den samme interesse i 
skolen,« mener Lars. 

Sammenholder man resultaterne med lignende under- 
søgelser, så er den naturfaglige interesse generelt  
højere på LEAPS-skolerne. En større undersøgelse* med 
mere end 200.000 elever viser, at naturfagene rangeres 
lavt. Lars Bang Jensen har et bud på hvorfor:

»Jeg mener blandt andet det skyldes, at eleverne bliver 
skuffet over naturfagene i skolen. Jeg tror egentlig de 
er interesserede nok i fagområdet, men den realistiske 
naturfagsundervisning kan nogle gange ikke helt stå mål 
med elevernes forventninger, som måske er, at man skal 
ud i biologi og lave forsøg.« 

* Udfordringer og succeser i skoleudvikling – når tallene taler. Aalborg Universitetsforlag 
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Dygtige til problemløsning
Også de helt grundlæggende kompetencer i LEAPS som 
samarbejde og problemløsning, undersøges af følgeforsk-
ningen. Og særligt dét at diskutere løsninger på proble-
mer, vurderer eleverne meget højt. 
 
»Man kommer ind i en projektopgave med en god idé, 
som så skal forhandles med gruppen. Det har eleverne 
nogle rigtig gode overvejelser omkring. Deres idéer skal 
hele tiden modereres med andres. Den proces lærer 
de rigtig meget af, og arbejder med på en anden måde 
i LEAPS,« mener Lars og fortsætter: »Alt andet lige, så 
er samarbejdsdimensionen måske den vigtigste kompe-
tence i LEAPS.«

Glade elever smitter
Det er nok ikke overraskende, at glade og tilfredse  
elever har et bedre læringsudgangspunkt. Men glade 
elever kan have indflydelse på hele skolen:

»Man ved fra andre undersøgelser, at glade elever også 
betyder glade lærere, ledere osv. Så når man vil skabe 
forandringer, så skal det være systemiske forandringer. 
Man kan ikke bare dreje på én knap, fx lærernes faglig- 
hed, for hvad nu hvis den er afkoblet fra elevernes trivsel? 
Ting hænger tit og ofte sammen,« understreger Lars 
Bang Jensen. Og netop de positive elever spiller en stor 
rolle for udviklingen af LEAPS, mener Lars:

»Dét jeg synes er væsentligt i vores undersøgelser er, at 
de positive elever er positive i det hele. Og det er værd at 
bide mærke i. Hvis man sørger for, at elever er glade for 
at gå i skole, kan man også løfte de svage elever fagligt. 
Så der er meget, der influerer hinanden.« 

BAGGRUND
Lars Bang Jensen er tilknyttet Center for  

Uddannelsesforskning på Aalborg Universitet, som  
står bag følgeforskningen af LEAPS. Dataindsamlingen 

foregår ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser og  
interview med LEAPS-elever på de fire skoler,  

to gange årligt.  

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

AAU udgiver en følgeforskningsrapport hvert år. 
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3. LEAPS kan skabe
 faglige resultater
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3. LEAPS kan skabe faglige resultater 

Dette observeres på følgende måde:

   1. Positive resultater for de første LEAPS-årgange i folkeskolens afgangsprøve

   2. Karakterforskellen mellem kønnene kan måske mindskes i LEAPS

   3. Case: Den første LEAPS-skole gennemgår en positiv faglig udvikling

   4. Corona har indflydelse på de faglige resultater

Hvad de faglige resultater angår, viser de tidlige indikationer, at LEAPS har demonstreret et 

potentiale til at sikre stabile resultater i forhold til elevernes faglighed. Både afgangsprøverne 

i 9. klasse såvel som de faglige færdighedstest, der foretages lokalt på skolerne, følges 

systematisk af både skolerne og Kata Fonden, og der er tegn på, at de faglige resultater 

udvikler sig i positiv retning.

3.1 Positive resultater for de første LEAPS-årgange i folkeskolens afgangsprøve
Omstillingsmodellen i LEAPS medfører, at skoleåret 2019/20 var det første år, hvor en LEAPS- 

årgang gennemførte folkeskolens afgangsprøver.23 I skoleåret 2020/21 gennemførte yder-

ligere 2 LEAPS-årgange afgangsprøverne. De 3 årganges resultater skal læses med et vist 

forbehold, idet de pågældende årgange har været påvirket af ændringer i forbindelse med 

corona. Ingen af de nævnte årgange har således gennemført folkeskolens afgangsprøver 

under normale betingelser.24

De 3 årgange, der er indeholdt i figuren på næste side, har haft en varierende grad af LEAPS- 

implementering. Der vil fremadrettet være fokus på at følge udviklingen i elevernes resul- 

tater ved folkeskolens afgangsprøver, herunder hvorvidt særlige prøveformer matcher LEAPS 

bedre end andre. 

Afgangsprøverne har stor bevågenhed hos skolens interessenter, der spænder fra det poli-

tiske niveau til elevniveauet. Derfor vil udviklingen i de faglige resultater blive fulgt løbende, 

herunder hvordan det i arbejdet med LEAPS sikres, at eleverne fortsat bliver klar til prøverne, 

når der ændres i pædagogikken. 

Udover afgangsprøverne følges den faglige progression via færdighedstest i henholdsvis 

dansk og matematik. Her ses det, at eleverne på LEAPS-skolerne fastholder det faglige 

niveau inden corona.

Skolerne har årligt gennemført faglige færdighedstest, også inden påbegyndelsen af LEAPS- 

omstillingen. Da der på den enkelte skole har været stor variation i graden af testning og 

opfølgning, har det krævet en ekstra indsats at indsamle og systematisere resultaterne på 

årgangsniveau.

23. Se evt. beskrivelse af omstillingsmodel i afsnit 1

24. https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/datadokumentation/DVH_Grundskole_Karakterer.pdf
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De første LEAPS-årgange har klaret sig godt til folkeskolens prøver
Forskellen på det forventede og det opnåede karaktergennemsnit (socioøkonomisk reference)
før/efter LEAPS for de første 2 LEAPS-skoler (n=145 elever for år 1+2)
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Note: År 1 angiver gennemsnittet af de 2 første skolers resultater, mens år 2 angiver resultatet fra den første LEAPS-skole, 

da den alene har 2 årgange, der har gennemført FP9. I resultaterne skal der tages højde for konse kvenser og ændringer i forbindelse med 

coronapandemien, herunder nedlukninger, ændret karakter givningspraksis samt ændret beregning af den socioøkonomiske reference.

Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

Testresultaterne i figuren nedenfor illustrerer udviklingen i dansk- og matematiktest for den 

andel af elever, der scorer højest i fagtests. De er indsamlet af skolerne og derefter indek-

seret med henblik på at foretage en sammenligning på tværs af testformater. Ved beregning 

af et gennemsnit for dansk og matematik, placerer eleverne sig på samme niveau som ud-

gangspunktet, da skolen startede med LEAPS.

Der ses variationer på tværs af skoler, årgange og imellem fagene. For de sidste skoler, der 

påbegyndte LEAPS-implementeringen gælder det, at samtlige resultater foretaget efter base-

line er påvirket af corona. Som nævnt i afsnittets indledning, må nedlukningerne antages at 

have haft en negativ effekt på elevernes faglige færdigheder. Set i det lys vurderes et samlet 

resultat på niveau med baselinescoren i år 2 af LEAPS-omstillingen som et positivt resultat.

I Kata Fondens årsrapport for 2020 blev LEAPS-årgange sammenlignet med ikke LEAPS-år-

gange. Det sidste resultat i den sammenligning viste, at LEAPS-årgangene havde en mere 

positiv udvikling i de faglige færdighedstest som vist i figuren. I indeværende årsrapport 

er det ikke muligt at foretage en sammenligning mellem LEAPS- og ikke LEAPS-elever, idet 

samtlige årgange implementerer LEAPS.
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Elevernes testresultater svinger kun lidt under corona
Indeks for andelen af elever, der scorer højest i dansk- og matematiktests (n=102 årgangsresultater)
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Note: Resultaterne er indsamlet af skolerne, og beregningerne er foretaget af Kata Fonden. Der er kun medtaget tal, 

hvor der foreligger resultater fra mindst 3 skoler på et skoleår. Alle årgange på skolerne indgår uafhængigt af, hvor længe LEAPS 

er implementeret. Der skal tages højde for evt. konsekvenser af nedlukning forbindelse med coronapandemien i  resultaterne.

Kilde: Årgangsresultater fra fagtest i dansk og matematik på de 4 LEAPS-skoler

Det skal understreges, at der her er tale om indikationer. Dog er der basis for at være posi-

tiv, da det må antages, at lærerne bliver dygtigere til at styrke fagligheden i projekterne, jo 

længere fremme skolerne er i omstillingen. Generelt giver skolerne udtryk for, at de oplever 

en stejl læringskurve ved omstillingens begyndelse. I takt med at der opbygges erfaring med 

den projektbaserede læringsform, oplever lærerne en øget tryghed, der genererer overskud 

til at øge kompleksiteten i projekterne. 

100%
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”INDIKATION”

LEAPS-eleverne kan potentielt løftes fagligt i højere grad end
ikke LEAPS-eleverne
Gennemsnit af fagtest i dansk og matematik på alle LEAPS-skoler (n=86 årgangsresultater)
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Note: Figuren bygger på data indsamlet 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 jævnfør 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

3.2 Karakterforskellen mellem kønnene kan måske mindskes i LEAPS 
Der kan på nationalt niveau identificeres en stigende karakterforskel mellem kønnene, som 

bl.a. er drevet af, at pigerne generelt klarer sig markant bedre end drengene i dansk. En 

anden del af forklaringen er, at flere drenge end piger får meget lave karakterer, mens der er 

flest piger i gruppen af elever, der får de højeste karakterer.25

På LEAPS-skolerne synes der at være en tendens til, at karakterforskellen mellem kønnene 

udlignes, efterhånden som LEAPS-eleverne når til afgangsprøverne i 9. klasse. Pigerne 

placerer sig stabilt på samme niveau i lighed med den nationale udvikling, mens drengene 

løftes år for år, som det illustreres i figuren nedenfor. Det er endnu for tidligt at drage en 

endelig konklusion, men det er et interessant resultat, som bekræfter billedet af, at LEAPS- 

pædagogikken engagerer begge køn.

25. Tænketanken DEA (2021): Dobbelt så mange drenge som piger får meget lave karaktergennemsnit
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Kønsforskellen i karaktergennemsnit ser ud til at mindskes i LEAPS
Afgangskarakterer, gennemsnit af obligatoriske prøver, drenge og piger, 4 LEAPS-skoler, FP9 2018-2021
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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: www.uddannelsesstatistik.dk

3.3 Case: Den første LEAPS-skole gennemgår en positiv faglig udvikling
Sønderskov-Skolen har været i gang med implementeringen af LEAPS siden 2017. Det betyder, 

at alle elever med udgangen af skoleåret 2021/22 har arbejdet med LEAPS i mindst 3 år 

(undtagen de elever, der er startet i skolen i den pågældende periode).

Der er på nuværende tidspunkt 2 LEAPS-årgange, som har gennemført folkeskolens afgangs-

prøver. Det kan som baggrund oplyses, at skolen ikke har været over det forventede resultat 

på noget tidspunkt, så langt tilbage, som tallene er tilgængelige (skoleåret 2013/14). Resul- 

taterne har svinget mellem -0,1 og -0,7 i forhold til det forventede.26 De 2 årgange, der er 

startet med LEAPS i 7. klasse, har begge opnået resultater ved afgangsprøverne i 9. klasse, 

der svarer til 0,1 over det forventede. 

26. www.uddannelsesstatistik.dk

1,3
0,9 0,61,2
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Den første LEAPS-skole har løftet resultaterne ved afgangsprøverne
Forskellen på det forventede og det opnåede karaktergennemsnit (socioøkonomisk reference)
før/efter LEAPS for de 2 første LEAPS-skoler (n=116 elever for 2019/20 og 2020/21)
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Note: Skoleåret 2019/2020 udgjorde det første år, hvor en LEAPS-årgang afsluttede 9. klasse på den første LEAPS-skole. 

Der skal tages forbehold for tallenes validitet på grund af corona, jf. UVM’s kommentarer ang. skoleårene 2019/20 og 2020/21.

(https://uddannelsesstatistik.dk/Documents/Grundskole/datadokumentation/DVH_Grundskole_Karakterer.pdf)

I resultaterne skal der tages højde for konsekvenser og ændringer i forbindelse med coronapandemien, herunder nedlukninger,  

ændret karaktergivningspraksis samt ændret beregning af den socioøkonomiske reference. I 2020 blev der ikke gennemført  

afgangsprøver, men standspunktskaraktererne blev ophøjet til prøvekarakterer. I 2021 blev der afviklet et begrænset antal prøver,  

og eleverne kunne vælge mellem prøvekarakteren og standpunktskarakteren.

Kilde: www.uddannelsesstatistik.dk

Den positive udvikling skal naturligvis ses med de samme forbehold som tidligere nævnt i 

forhold til corona og implementeringsgrad etc. Det er dog bemærkelsesværdigt, at der efter 

så lang en periode med negative resultater er indikationer på, at udviklingen går i en positiv 

retning. 

Det er den daglige undervisning, der skal skabe det faglige fundament, hvis udviklingen skal 

fastholdes varigt. Derfor er det interessant at se på de faglige test, der følger elevernes 

udvikling på færdighedsområderne inden for læsning og matematik. Sønderskov-Skolen har 

en fast testrytme for begge fag med årlig testning og opfølgning samt refleksion over resul-

taterne i årgangsteamet. Der ses således en positiv udvikling i resultaterne, som ser ud til 

at have bidt sig fast.
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Case: Sønderskov-Skolen løfter eleverne i de faglige færdighedstest
Samlet udvikling for dansk og matematik set i forhold til udgangspunktet inden LEAPS 
(n=80 årgangsresultater)
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Note: Figuren bygger på data indsamlet på LEAPS-skolerne. Data er indekseret, så de viser elevernes faglige progression frem for 

absolut resultat. Tallene indeholder alle testede årgange, både LEAPS og ikke LEAPS. 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 Sønderskov-Skolen 

De faglige testresultater indikerer, at implementeringen af LEAPS også kan være med til at 

løfte elevernes faglige færdigheder. Skolens leder udtaler følgende:

» Jeg er glad for, at resultaterne nu viser, at vi er på rette vej. Det 
er kontinuerligt et opmærksomhedspunkt, at vi kan se progression. 
Herunder også at eleverne trives godt og bliver fagligt inspireret, for 
at kunne lære igennem deres skoletid hos os.«

Birgit Dyngby, skoleleder

Kilde: Kata Fonden interview 2022
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3.4 Corona influerer på de faglige resultater
I monitoreringen af de faglige resultater, kan påvirkningerne fra corona ikke ignoreres. Når 

skolerne lukkes ned og overgår til onlineundervisning, har det konsekvenser for elevernes 

læring og udvikling. 

Et stort studie af 350.000 hollandske elevers faglige resultater i standardtests (læsning, 

stavning og matematik) i forbindelse med den første nedlukning i 2020 peger på, at eleverne 

oplevede et fagligt læringstab, der svarer til 1/5 af et skoleår.27 Elever fra hjem, hvor for-

ældre har et lavt uddannelsesniveau, oplevede helt op mod 60% højere negativ påvirkning.

Denne tendens ses også på LEAPS-skolerne, hvor 85% af lærerne angiver, at nedlukningerne 

i høj grad har forhindret arbejdet med at implementere LEAPS i undervisningen.28 En lærer 

udtrykker det således i et interview:

»…og så har corona været en stor udfordring. Det er altså svært  
at lave projekter på en PC. Der havde det måske været nemmere  
med almindelig undervisning, men nu varede det jo så lang tid. 
Og børnene kan simpelthen ikke huske, hvad de har lært under  
corona, hvilket er ærgerligt. Så det har været udefrakommende  
benspænd, som har været de største udfordringer.«

Lærer på en LEAPS-skole

Kilde: Kata Fonden interview 2022

3.5 Perspektivering
LEAPS har som mål, at flere elever skal opleve skolens indhold som engagerende og rele-

vant. Det skal således føre til, at det faglige niveau blandt eleverne øges. Et af de elementer, 

der gør 6+3-modellen robust i en faglig sammenhæng er, at den sikrer et konsekvent fokus 

på faglige mål som en del af et projektforløb. Samtidig sikrer modellen, at det faglige indhold 

sættes i spil med omverdenen via det autentiske samarbejde. 

Fagligheden løftes via fordybelse gennem udarbejdelse af produkter samt elevernes kommu-

nikation om deres læring ved fremvisninger. Modellen sikrer altså, at eleverne skal tilegne 

sig faglige færdigheder og fagligt indhold, at de skal anvende fagligheden til at skabe produkter, 

samt at de skal kunne kommunikere det, de har lært til andre. 

En grundpræmis i LEAPS er, at omstillingen skal kunne ske inden for alle gældende love og 

regler. Der skal ikke gives dispensationer eller gøres andre undtagelser, som skaber særlige 

27. https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2022376118#sec-1

28. Kata Fonden medarbejdersurvey, januar 2022
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betingelser, der gør modellen vanskelig at implementere på andre skoler eller i andre kom-

muner. Det er væsentligt at holde sig for øje, at LEAPS-skolerne opererer ud fra de samme 

mål, læseplaner, vejledninger og evalueringsformer, som alle andre folkeskoler i landet. Det 

er derfor afgørende, at den projektbaserede læringsmodel praktiseres i en form, der giver 

mulighed for færdighedstræning såvel som fordybelse i mere komplekse faglige aktiviteter. 

Ser man på udviklingen i skolens prøveformer de seneste 20-30 år, er der tegn på, at prø-

verne i stadigt stigende grad forsøger at afspejle ønsket om, at eleverne opnår kompetencer 

med faget og ikke blot fagets indhold. Det ses senest med prøveformerne for de praktisk- 

musiske fag efter 8. klasse, men også de nyere prøveformer, hvor eleverne selv indkredser 

emner og laver synopser. Derudover peger den fællesfaglige prøve i naturfag ligeledes i 

denne retning. Endeligt er projektopgaven med dens fokus på formulering af problemstilling, 

praksisorientering, produktfremstilling og fremlæggelse en evalueringsform, der matcher 

projektbaseret læring 1:1. 

3.6 Kritiske succesfaktorer
Lav en LEAPS-årsplan før de faglige årsplaner
Når et team skal samarbejde om tværfaglige projektforløb er det vigtigt, at det ikke bliver 

en kamp om at få sine årsplaner til at passe sammen. Derfor er det en fordel at starte med 

de overordnede rammer for det kommende skoleårs projektforløb, herunder temaer og pro-

dukter mm. Derefter bliver det nemmere for lærerne at indplacere årets faglige aktiviteter i 

de fælles temaer ved udarbejdelse af årsplaner.

Lav en flerårig plan i udskolingen
I udskolingen er der ekstra mange forhold at tage hensyn til, fx fællesfaglige naturfagsfor-

løb, brobygning og praktik, projektopgave etc. Ved at skabe et fælles overblik over samtlige 

udskolingsår, kan der i højere grad tages højde for disse discipliner, så aktiviteterne ikke 

afbryder planlægning og gennemførelse af projektforløb. Man kan fx gøre aktiviteterne til 

omdrejningspunkt for de planlagte projektforløb, så de integreres naturligt.

Faglig vejledning og LEAPS går hånd i hånd
Skolens faglige vejledere skal i størst muligt omfang inddrages i arbejdet med at udvikle 

LEAPS på skolen. Vejlederne kan bidrage til at sikre et højt fagligt niveau i projektforløbene 

samt bidrage med inspiration og idéer. Dette kan eksempelvis sikres ved ”makkervejledning,” 

hvor LEAPS-ressourcepersoner og faglige vejledere i samarbejde vejleder teams, eller ved at 

gøre faglige vejledere til LEAPS-ressourcepersoner, hvor det er muligt.

Skab en solid opfølgningsstruktur
En fast, årlig teststruktur samt opfølgning med de enkelte teams sikrer, at eventuelle mangler 

i de faglige færdigheder identificeres i tide. Samtidig kan en fast struktur skabe en tryghed 

for lærerne i forhold til deres fokus på at sikre de faglige færdigheder. Lærerne kan herudover 

bruge de faglige test til at skabe tryghed hos forældrene i forhold til deres børns læring.
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Fra august 2022 er der i alt 10 skoler i LEAPS-netværket. Få et overblik over alle  
skolerne på kortet og bliv klogere på, hvad der optager de nye LEAPS-kommuner,  
samt hvad de ser frem til i det kommende samarbejde med Kata Fonden.

6 nye LEAPS-skoler 
på landkortet 

Sønderborg Kommune
Sønderskov-Skolen:
LEAPS-skole siden 2016
–
Nordals-Skolen:
Virksomhedsprofilskole 
fra august 2022

Varde Kommune
Frelloskolen:  
LEAPS-skole fra august 2022

Helsingør Kommune
Hornbæk Skole: 
LEAPS-skole fra august 2022

Rudersdal Kommune
Rude Skov Skole: 
LEAPS-skole fra august 2022

Kalundborg Kommune
Skolen på Herredsåsen: 
LEAPS-skole siden 2018

Svendborg Kommune
Issø-Skolen og Skårup Skole: 
LEAPS-skoler fra august 2022

Køge Kommune
Herfølge Skole: 
LEAPS-skole siden 2018

Esbjerg Kommune
Kvaglundskolen Signatur: 
LEAPS-skole siden 2017
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NANNA LOHMAN, 
SKOLECHEF I SVENDBORG KOMMUNE

Det er enormt stærkt, at vi bliver fulgt tæt af Kata Fonden de næste 6 år  
og at være en del af et større netværk, der rækker ud over Svendborgs grænser.  

Det er meget attraktivt, også for skolerne. Vi slipper ikke det her igen om halvandet år.  
Vi er på vej ud på en rejse, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det for skolerne bliver  

en gennemgribende forandring. 

LENE TETZLAFF-PETERSEN, 
LEDER AF SKOLEOMRÅDET I HELSINGØR KOMMUNE
Vi er nysgerrige på, hvad det kommer til at betyde for børnenes motivation,  

fordi det er så vigtig en faktor, når man skal lære noget. Jeg er spændt på, hvordan  
børnene tager imod det, og hvad det gør i forhold til deres lyst til at lære noget nyt.  
Det er dem, der er vigtigst. Det er interessant at se, hvad der sker med børn, når de  

skal bygge deres idéer. Her er det tydeligt, at nogle elever blomstrer op, fordi  
andre kompetencer kommer i spil. Og det er dét, som LEAPS også kan.

KIM BONDESEN NIELSEN, 
SKOLECHEF I VARDE KOMMUNE

Vi ser LEAPS som en tilgang til at drive skole, der imødekommer ambitionerne om,  
at alle elever har deltagelsesmuligheder og er engagerede i de daglige aktiviteter i skolen.  
At vi samtidig indgår i et læringsnetværk af LEAPS-skoler, der har forskellige erfaringer,  

er et stort plus, og vi ser meget frem til dels at skabe et helt anderledes læringsmiljø  
for vores elever på Frelloskolen, men også at lære af de erfaringer de gør sig, og udbrede 

relevante elementer af LEAPS til kommunens andre skoler.

MARTIN GREDAL, 
KONSTITUERET SKOLECHEF I RUDERSDAL KOMMUNE

Vi har været optaget af projektbaseret undervisning i nogle år. Både i kommunen som 
helhed, men særligt Rude Skov Skole har haft ekstra meget fokus på PBL. Vi oplever, at  
eleverne bliver mere motiveret af, og efterspørger mere virkelighedsnær undervisning.  

De mærker, at undervisningen bliver relevant og vedkommende, når de kan arbejde ind i 
nogle konkrete problemstillinger. Derfor lå det til højrebenet at Rude Skov Skole skulle  

være LEAPS-skole for at blive endnu bedre til at arbejde projektbaseret. 

BIRGITTE NØRRELUND, 
SKOLECHEF I SØNDERBORG KOMMUNE 

I Sønderborg Kommune har vi allerede gode samarbejdserfaringer med Kata Fonden,  
da Sønderskov-Skolen er landets første LEAPS-skole. Jeg har derfor store forventninger  
til projektet på Nordals-Skolen, der stiller skarpt på et tæt virksomhedssamarbejde,  
og som tilbyder værktøjer til skolens lærere, så de kompetent kan bedrive en både  

praksisfaglig- og projektbaseret undervisning. Det ser jeg først og fremmest som en gevinst 
for skolens elever, der som et resultat af indsatsen vil kunne fastholdes i uddannelse og job.
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4. Naturfagsinteressen
 er høj på LEAPS-
 skolerne
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4. Naturfagsinteressen er høj på 
LEAPS-skolerne 

LEAPS giver flere elever aktive oplevelser med naturfag og ikke mindst med brug af natur- 

fagenes redskaber og metoder. De kvantitative og kvalitative data viser, at naturfagsforstå- 

elsen og interessen stimuleres bredt på tværs af køn og årgange.

Dette observeres på følgende måde: 

   1. LEAPS repræsenterer et paradigmeskifte fra fagopdelt til integreret naturfagsundervisning 

   2. Interessen for naturfag er stigende i udskolingen

   3. Det naturfaglige engagement på mellemtrinnet følger den generelle interesseudvikling

   4. LEAPS udfordrer kønsstereotyperne i naturfagsundervisningen

4.1 LEAPS repræsenterer et paradigmeskifte fra fagopdelt til integreret naturfags-
undervisning 
Mangel på kvalificeret arbejdskraft er én af de største og vigtigste samfundsudfordringer, 

som dansk erhvervsliv i disse år står overfor.29 Særligt vanskeligt er det for virksomhederne 

at tiltrække medarbejdere med STEM-kompetencer, og det anslås, at vi i 2030 risikerer at 

mangle op mod 30.000 it-specialister, ingeniører og naturvidenskabelige kandidater.30

Der er blevet gjort rigtig meget for at skabe større interesse og motivation for naturfag, men 

på trods af talrige politiske initiativer, er der fortsat stor mangel på kompetencer indenfor 

STEM-området.31 Danske elevers faglige præstationer i naturfag er desuden faldet i den 

seneste PISA-måling32, og der peges på, at Danmark ligger i bund, når det kommer til valg af 

STEM-rettede uddannelser.33

Særligt to grundlæggende problemstillinger gør sig gældende på STEM-området34:

• Interessen for STEM er i høj grad til stede, når børn starter i skolen, men er generelt afta-

gende undervejs i skoleforløbet. I tillæg hertil ses en tendens til, at interessen kan være 

svær at genskabe på et senere tidspunkt i elevens uddannelsesforløb.

• Kønsstereotype forestillinger har stor betydning for unges uddannelsesvalg. Således fravæl-

ger pigerne i højere grad de fag og professioner, der typisk forbindes med det modsatte køn.

LEAPS er eksponent for en helt ny vej i indsatsen for at styrke den naturfaglige dannelse 

i folkeskolen. Grundpræmissen i LEAPS er, at STEM-interessen hænger sammen med det 

 

29. DI (2022): Massiv mangel på arbejdskraft er den største vækstbarriere i 2022

30. McKinsey & Company (2018): Bridging the talent gap in Denmark

31. DI Analyse (2019): Danmark halter efter på STEM-området

32. VIVE (2019): PISA 2018 – Danske unge i en international sammenligning

33. Tænketanken DEA (2019): Stereotyper spænder ben for tekniske piger

34. Tænketanken DEA (2019): Hvordan får vi STEM på lystavlen hos børn og unge?
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generelle engagement, hvorfor det er motivationen for at gå i skole, der driver interessen for 

naturfag.

Vejen til at løfte såvel den generelle som den naturfaglige interesse går via en anvendelsesori-

enteret tilgang, hvor man går fra fagopdelt undervisning til tværfaglige projekter. Således byg-

ges der bro mellem de naturvidenskabelige fag og den øvrige fagrække, idet ethvert LEAPS- 

forløb trækker på de humanistiske og praktisk/musiske fagdomæner i kombination med 

de STEM-rettede fag. Det giver eleverne en større oplevelse af relevans samt forståelse for 

naturfagenes anvendelsesmuligheder.

Didaktikken i STEM-fagene fremhæves i flere studier som én af de væsentligste faktorer 

for at fremme interessen for naturfag hos elever i grundskolen.35 Det påpeges, at under-

visningen skal være praktisk orienteret og funderet på en projektbaseret tilgang, ligesom 

elevernes læring skal kunne kobles til virkelige problemstillinger udenfor skolen.36 Alt dette 

udgør tilsammen grundelementerne i LEAPS, hvor der er fokus på problemløsning, produkter 

og autentisk samarbejde i samtlige projektforløb.

”ILLUSTRATION”

Lærerobservationer: Der arbejdes anderledes med STEM-fagene i LEAPS

FØR LEAPS-
OBSERVATIONER

EFTER LEAPS-
OBSERVATIONER

SCIENCE Lærebogsbaseret tilgang. 
Faglige emner behandles isoleret og 
fag opdelt 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 i almenunder-
visningen.

MATEMATIK Teoretisk matematik.
Der lægges vægt på trænings - 
aspektet 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

35. Tænketanken DEA (2018): Litteraturstudie: Unges veje til STEM

36. Microsoft (2016): Why Europe's girls aren't studying STEM 
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Den undersøgende og virkelighedsnære tilgang til læring bidrager til at skabe nye deltagelses- 

muligheder for eleverne i naturfagsundervisningen. Der arbejdes målrettet med tilegnelse 

af nye læringsstrategier via en naturlig kobling mellem teori og praksis med det formål at 

fastholde læringspotentialet og på sigt mindske risikoen for, at elever udvikler en negativ 

holdning til naturfagene. 

4.2 Interessen for naturfag er stigende i udskolingen
Internationale undersøgelser peger på, at børns nysgerrighed og interesse for naturviden-

skab daler gennem skoletiden. De fleste børn udviser positive holdninger til naturfag op til 

11-årsalderen, hvorefter der sker et kritisk skift i opfattelsen af naturfag hos størstedelen 

af eleverne.37 Ved 15-års-alderen er holdningen til naturfag i nogen grad formet, hvorfor ud-

skolingsårene kan siges at være definerende for unges valg af faglig retning i deres videre 

uddannelses- og karrierevej efter grundskolen.38

En anden tungtvejende begrundelse for at rette en særlig opmærksomhed mod udskolingen, 

når det gælder naturfag er, at eksponeringen øges betragteligt gennem skoleforløbet. Så-

ledes starter eleverne med relativt få ugentlige lektioner i natur/teknologi fra 1.- 6. klasse, 

mens fagrækken og intensiteten udbygges i 7.- 9. klasse, hvor naturfagene udgøres af både 

fysik/kemi, biologi og geografi. 

”INDIKATION”

Naturfagsinteressen blandt LEAPS-elever i 7.-9. klasse stiger 
Interesse for naturfag, LEAPS-elever, 7.-9. årgang, 4 skoler, 2019-2021 (n=1274)
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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: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022 

37. 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

38. Tænketanken DEA (2018): Litteraturstudie: Unges veje til STEM
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På den baggrund følges LEAPS-elevernes naturfaglige interesseudvikling tæt i udskolingsårene, 

da denne periode, som pointeret ovenfor, kan siges at være et såkaldt ”window of oppor- 

tunity”. Det er i aldersspændet mellem 11-15-årsalderen, at der for alvor skal sættes ind i be-

stræbelsen på at fastholde motivationen for det naturvidenskabelige område hos eleverne. 

Der er indikationer på, at LEAPS-indsatsen har demonstreret en særlig løfteevne for det 

naturfaglige engagement i de ældste klasser på landets 4 LEAPS-skoler. I lighed med den 

generelle interesseudvikling (jf. afsnit 1) synes corona ikke at have påvirket eleverne i 7.-9. 

klasse i lige så høj grad som på mellemtrinnet. Den positive udvikling er således fortsat i 

takt med LEAPS-implementeringen, på trods af gentagne skolenedlukninger og på trods af, 

at særligt naturfagene i udskolingen kan siges at have vanskelige kår, når det fysiske frem-

møde begrænses. 

4.3 Det naturfaglige engagement på mellemtrinnet følger 
den generelle interesseudvikling
Som præsenteret ovenfor, skrues der i de ældste klasser op for det naturvidenskabelige 

fagområde, men til trods for den mere begrænsede eksponering til naturfag på mellem-

trinnet, har denne periode afgørende betydning for elevernes videre naturfagsengagement. 

Desværre viser undersøgelser, at naturfagene er et af de fagområder, som elever vurderer 

mest negativt, når det gælder interesse.39

”INDIKATION”

Naturfagsinteressen blandt LEAPS-elever i 4.-6. klasse stiger og falder 
”Vi arbejder med spændende emner i natur/teknologi”, LEAPS-elever, 4.-6. årgang, 4 skoler 
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Note: Figuren viser generel naturfagsinteresse som andelen af positive svar på spørgsmålet: ”Vi arbejder med spændende emner i natur/

teknologi” for 4.–6. klasse på alle 4 LEAPS-skoler. 

Kilde. Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022

39. Aalborg Universitet (2020): Udfordringer og succeser i skoleudvikling – når tallene taler
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Set i lyset heraf, synes der i perioden med LEAPS-implementering at være indikationer på 

en positiv udvikling set i forhold til udgangspunktet. En bemærkelsesværdig høj andel af 

LEAPS-eleverne oplever, at undervisningen i natur/teknologi er spændende. Faktisk giver 

mere end 2/3 af mellemtrinseleverne på LEAPS-årgange i efteråret 2020 udtryk for et posi-

tivt naturfagligt engagement.

Der kan dog samtidig konstateres en tilbagegang fra forrige til sidste måling, hvilket afspej-

ler den samme udvikling, der ses for den generelle interesseudvikling hos eleverne i 4.-6. 

klasse (jf. afsnit 1). Som tidligere introduceret, hviler naturfagsdidaktikken i LEAPS på et 

tværfagligt, undersøgelses- og anvendelsesorienteret grundlag, hvorfor det ikke er overras- 

kende, at de yngste elever i surveyen oplever et motivationsdyk i en periode, hvor corona 

mærkbart har sat sit aftryk på LEAPS-undervisningen. Som det ligeledes gør sig gældende 

for den generelle interesseudvikling synes der hos eleverne på mellemtrinnet at være en 

særlig sensitivitet over for den ændrede skolekontekst.

Det kan skyldes, at naturfagsundervisningen i LEAPS netop adskiller sig ved at være cen-

treret omkring autentiske og projektbaserede forløb, der ofte har en tilknytning til eksterne 

læringsmiljøer, som det her beskrives af mellemtrinselever på én af LEAPS-skolerne. 

»Da vi havde almindelig undervisning i stedet for LEAPS, så sad vi 
mest inde i klassen og så mange videoer og skulle skrive ned, men 
så lige pludselig skulle vi ud i skoven og opleve det og kigge på ting. 
Nogle gange havde vi pinde med tilbage, og vi lavede mange forsøg. 
Man bruger sine hænder rigtig meget, for vi skal skrive ned og bruge 
papir og bygge. Man kommer bare med mange flere gode idéer i 
LEAPS end i almindelig undervisning, og lærerne siger tit ja, når 
man spørger. Børnene får mere, men det gør lærerne også, for de kan 
se, at børnene gerne vil lære noget.« 

Fokusgruppeinterview med elever på en LEAPS-skole, 6. årgang

Kilde: Kata Fonden interview 2022

4.4 LEAPS udfordrer kønsstereotyperne i naturfagsundervisningen
Som skitseret i indledningen, kan der konstateres en markant kønsbunden skævvridning, 

når det gælder STEM-fagene til trods for massiv politisk årvågenhed samt iværksættelse af 

adskillige indsatser på området. Det er dog endnu ikke lykkedes at vende udviklingen, idet 

der indenfor de ”hårde” og tekniske fag ses en overrepræsentation af drenge, mens piger 

har tendens til at vælge de ”bløde” og humanistiske fag.40

40. Villum Fonden (2022): Hvorfor mister pigerne interessen for STEM-fag? Og hvad gør vi ved det?
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Der kan være mange forklaringer på, hvorfor det er så vanskeligt at fastholde naturfagsinte-

ressen blandt pigerne. Fra forskningens side peges der bl.a. på, at drenge ofte er interesse-

ret i teknologien for dens egen skyld, mens piger i højere grad er afhængige af at kunne se 

et højere formål i det, de arbejder med i naturfagsundervisningen.41

I LEAPS brydes faggrænserne ned, og fagene får en berettigelse i kraft af hinanden. Den 

praksisnære og anvendelsesorienterede tilgang tilfører nye perspektiver til naturfagsunder-

visningen, idet eleverne præsenteres for fagenes anvendelsesmuligheder i omverdenen. Det 

synliggøres for eleverne, hvordan naturfag indgår i hverdagen, hvilket kan udgøre en moti-

vationsmæssig løftestang for STEM-fagene. Her kan det særligt for pigerne betyde, at der 

opleves en større relevans, idet naturfagenes karakteristika udgør en essentiel brik i ethvert 

LEAPS-forløb.

”INDIKATION”

I LEAPS er interesseforskellen lav blandt piger og drenge i 4.-6. klasse 
Interesse for natur/teknologi, LEAPS-elever, 4.-6. klasse, 4 skoler, 2019-2021 (n=1222)

EFTERÅR 2021

EFTERÅR 2020

EFTERÅR 2019

FORÅR 2019

1,0 2,0 3,0

3,24

3,58

3,54

3,35

3,20

3,49

3,57

3,36

 Dreng

 Pige

Note: Figuren viser generel naturfagsinteresse opdelt på køn som andelen af positive svar på indeks 

bestående af 7 udvalgte spørgsmål for 4.–6. klasse på alle 4 LEAPS-skoler. 

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022

41. Ibid.
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Traditionelt set har drengene interesseret sig mest for naturfag, men der er indikationer på, 

at LEAPS har potentiale til at udligne kønsforskellene indenfor naturfagsdomænet. Som det 

ses i nedenstående figur, er LEAPS-elevernes svarmønster omkring naturfaglige emner stort 

set ens i samtlige målinger for eleverne i 4.-6. klasse, hvilket kan indikere, at LEAPS-under-

visningen bidrager til at skabe lige muligheder for alle elever i natur/teknologiundervisningen.

Rettes blikket i stedet mod de ældste elever i 7.-9. kl. er kønsforskellen lidt større i drenge-

nes favør, når det gælder interessen for naturfagene. Til gengæld scorer pigerne, med und-

tagelse af målingen i 2020 højest, når det gælder anvendelsen af naturfag uden for skolen, 

som det ses i nedenstående figur. 

”INDIKATION”

Både piger og drenge i 7.-9. klasse oplever at kunne anvende naturfag
Oplevelse af naturfags anvendelsesmuligheder, LEAPS-elever, 7.-9. klasse, 4 skoler, 2019-2021 (n=1287) 

EFTERÅR 2021

EFTERÅR 2020

EFTERÅR 2019

FORÅR 2019

1,0 2,0 3,0

3,17

3,31

3,13

3,18

3,22

3,27

3,20

3,23

 Dreng

 Pige

Note: Figuren viser elevernes oplevelse af at kunne anvende naturfag opdelt på køn som andelen af 

positive svar på indeks bestående af 5 udvalgte spørgsmål for 7.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler. 

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for Kata Fonden, og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden, marts 2022
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Selvom der ses en gradsforskel for pigernes og drengenes holdning til vigtigheden af at 

tilegne sig naturfaglig viden, må forskellen siges at være marginal. Det er dog alligevel et 

væsentligt fund i følgeforskningen, at der ikke findes samme kønsforskel, som der ses i 

andre undersøgelser. Det kan skyldes, at det for pigerne er afgørende at kunne se et højere 

formål i naturfagsundervisningen, som præsenteret ovenfor. Således skaber det motivation 

for læring, når det opleves, at den naturfaglige viden kan anvendes i sammenhænge, der 

rækker ud over skolen. 

4.5 Perspektivering
Det er en central ambition i LEAPS at øge STEM-eksponeringen på skolerne. Dels indgår 

STEM-fagene naturligt med en væsentlig tyngde i ethvert LEAPS-forløb, og dels hviler det 

metodemæssige grundlag i LEAPS på en videnskabelig tilgang i undervisningen. Den særlig 

kobling mellem fagdomænerne kan for mange elever fungere som en løftestang for en bredere 

naturfaglig forståelse, der influerer positivt på interessen for naturfagene.

”INDSIGT”

Naturfagsinteressen stiger i takt med LEAPS-implementeringen
Datakryds mellem naturfagsinteresse og implementeringsprocent (n=1130-1141)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Vi arbejder med 

spændende emner 
i naturfagene***

Det er vigtigt for mig 
at lære de ting vi lærer 

i naturfag*

Jeg synes, jeg er god 
til naturfag**

50%

73%

43%

65%

78%

51%

 Under eller lig 50%

 Over 50%

Note: Figuren viser andelen af positive besvarelser relateret til spørgsmål om naturfagligt elevengagement. Andelen af positive 

besvarelser er målt på tværs af de 4 LEAPS-skoler og klassetrin i udskolingen, og viser kun elever, der har haft mulighed for at have 

LEAPS. Besvarelserne er indsamlet i efteråret og evalueret ud fra implementeringsprocenten i tilsvarende år og halvår. 

*** angiver 99% signifikansniveau, ** angiver 95% signifikansniveau og * angiver 90% signifikansniveau. 

Kilde: Implementeringsdata er indsamlet af Kata Fonden og målene for elevengagement er indsamlet af Aalborg 

Universitet for Kata Fonden. Både implementeringsdata og udfaldsmål er bearbejdet af VIVE for Kata Fonden.
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I lighed med den generelle interesseudvikling (jf. afsnit 2) er sammenhængen mellem graden 

af implementering og udviklingen i elevernes naturfaglige interesse undersøgt. Ved kryds 

mellem implementeringsprocent og LEAPS-elevernes interesse for den naturvidenskabelige 

fagrække i udskolingen, ses en statistisk signifikant og positiv korrelation, som vist ovenfor.  

Ved yderligere statistiske tests af de udvalgte spørgsmål fra surveyen, forbliver resultaterne 

signifikante, når der kontrolleres for andre forhold. Således ses en stærk sammenhæng for 

samtlige af de 3 spørgsmål med følgende signifikansniveauer:

• ”Vi arbejder med spændende emner i naturfagene” (***)

• ”Det er vigtigt for mig at lære de ting vi lærer i naturfagene” (**)  

• ”Jeg er god til naturfag” (**)

Den positive korrelation mellem implementering og naturfag giver anledning til at antage, 

at den højere eksponering for STEM-fagene i en tværfaglig kontekst, der følger med en høj 

implementeringsprocent, giver sig udslag i øget naturfagligt engagement hos eleverne i 7.-9. 

klasse. Det er en resultatindikation, som rummer lovende perspektiver for den fremadrette-

de LEAPS-indsats, hvad naturfag angår.    

4.6 Kritiske succesfaktorer
Lad tværfagligheden være omdrejningspunkt for at skabe en reel holdningsændring  
hos eleverne
Der vurderes på nuværende tidspunkt i LEAPS-indsatsen at være skabt potentiale for at flytte 

elevernes forestillinger om STEM-fagene i positiv retning. Vejen til at løfte naturfagsområdet 

går via en tværfaglig tilgang, hvor flere elever oplever en højere grad af deltagelsesmulighe-

der i naturfagsundervisningen. Det er en grundpræmis i LEAPS, at naturfagene ikke kan stå 

alene, men i stedet skal indgå på naturlig vis i samtlige LEAPS-forløb, hvilket ligeledes er en 

kvalitativ pointe, der fremhæves af skolerne.

»Der er altid nogle elever, der ikke interesserer sig for naturfag. 
Men jeg oplever, at flere elever interesserer sig for naturfag, fordi 
de kan se, at de kan bruge det til noget.«

Naturfagsvejleder på en LEAPS-skole

Kilde: Kata Fonden interview 2022

Erfaringen har dog vist, at det kan tage tid at få de forskellige fagdomæner til at spille sam-

men på konstruktiv vis. Man vil typisk opleve, at de respektive faglærere hver holder på sit 

ved overgangen til LEAPS. Det er fuldt forståeligt, at man som faglærer tilstræber at tilgode-

se ens eget fag, men det bedste udbytte opnås, når de enkelte lærerteams har det fælles 

mål for øje i planlægningen. 
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»Vi er ved at spille os selv gode, for vi har været meget opdelt. 
Enten var du ovenpå i det humanistiske eller også var du herned 
i fagkælderen, hvor vi har de lidt tunge fag. Så hele tanken om, 
at vi skal mødes og give afkald på noget, er god. For det at gå ind 
i den her læringsteori kræver, at man har ”ja-hatten” på og at 
man er i stand til at ”kill your darlings”. Men det er en langsom 
skude at vende. Der er folkeskolen ikke altid så hurtig og omstillings-
parat. Men vi er på vej.«

Naturfagsvejleder på en LEAPS-skole

Kilde: Kata Fonden interview 2022

Skab plads til at lade fagenes særlige identitet indgå som en ressource i undervisningen
Det betragtes på den ene side som en væsentlig kvalitet, at eleverne anvender naturviden-

skabelige metoder i LEAPS-undervisningen som en naturlig måde at undersøge fænomener 

i deres omverden. Eleverne arbejder fx med hypotesedannelse og ”trial and error”-strategier 

i LEAPS-forløbene med det formål at optimere produktkvaliteten. Metoderne knytter sig til 

arbejdsprocessen og går på tværs af fagene, hvorfor engineering som eksempel også anven-

des i de humanistiske og praktisk/musiske fag. 

På den anden side kan det for eleverne være sværere at skelne mellem de enkelte fags 

særlige karakteristika, når der arbejdes tværfagligt. Det er derfor en opmærksomhed i un-

dervisningen, at eleverne skal blive fortrolige med fagenes unikke anvendelsesmuligheder 

og metoder. I den forbindelse udgør matematikfaget et særligt opmærksomhedspunkt. Der 

kan være en tendens til, at matematik indgår som et redskabsfag snarere end et fag med sin 

egen berettigelse. Det sikres bedst ved i nogle projekter at lade de matematiske fagområder 

være styrende for valget af engagerende spørgsmål.
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STEM i: den videnskabelige metode er gennemgående for LEAPS, og bygger bro  
mellem fagene. Men hvordan opleves det fra naturfagslærernes stol?  To natur- 
fagslærere fra to forskellige LEAPS-skoler fortæller her om deres erfaringer. 

Den naturfaglige integration 
skaber sammenhæng

Naturfagene i folkeskolen har traditionelt set været lidt 
isoleret fra andre fag i skolen, og undersøgelser viser, at 
interessen for fagene daler langsomt gennem skoletiden 
blandt eleverne. Men i LEAPS har naturfagene en særlig 
plads. Den undersøgelsesbaserede metode, som er  
kendetegnet ved naturfagene, danner nemlig grundlag  
for ethvert LEAPS-forløb. 

Lenni Andersen underviser i naturfagene i udskolingen 
på Sønderskov-Skolen i Sønderborg: »LEAPS bygger på 
samme teori som naturfagene. Man undersøger ting, og 
skaber nogle konkrete produkter i alt det abstrakte. I 
fysik er det svært at se kræfter, men hvis man bygger en 
katapult, så er det lettere at se den kraft blive overført,« 
fortæller han, og mener at naturfagene med LEAPS har 
fået mere plads: »Vi har flere muligheder, mere tid til at 
bygge ting, komme ud af huset og tale med eksperter.  
Før i tiden var fysik kun i fysiklokalet, men nu er der 
naturfag i andre fag også.«

Betina Downes, der er naturfagslærer på Herfølge Skole 
er enig: »De andre fag spiller bold med os nu, så elever- 
ne får en langt større ’all-around’ fornemmelse af fage-
nes betydning for hinanden. Det er jo sindssygt vigtigt, at 
man kan mærke matematikken spille ind, at dansk har  
et fokus osv.,« fortæller hun. 

Motiverende for eleverne
Det engagerende spørgsmål med inddragelse af eksper-
ter opleves også som mere motiverende for eleverne: 
»Der er ikke noget mere motiverende end at skulle tale 
fx med en virksomhed om det produkt, de har lavet, få 
feedback og vise dem produktet igen. Det er ikke så 
meget det, at forældrene kommer og ser det, for det gør 
de jo altid. Men dét at der er eksperter inde over, og at 
det måske bliver brugt til noget, gør en stor motivations-
forskel for eleverne,« mener Lenni.

For Betina, der altid har arbejdet med engagerende 
spørgsmål i sin undervisning, er det mere integrationen 
af andre fag, der gør sig bemærket blandt eleverne: 
»Jeg kan mærke på de store elever, at det begynder  
at gå op for dem, hvad et tværfagligt forløb er. Hvis jeg 
beder dem om at skrive en blog om stråling, så forstår 

de, at det kan man godt. Jeg udsætter dem jo reelt for  
en danskgenre i fysik,« forklarer Betina. 

Attraktivt for naturfagslærere
Og det er ikke bare eleverne, det er motiverende for. 
Som naturfagslærer var Sønderskov-Skolen et attraktivt 
valg for Lenni: »Da jeg blev færdiguddannet lærer valgte 
jeg specifikt Sønderskov-Skolen. Jeg fik jobtilbud fra fem 
forskellige skoler, og så tænkte jeg: vil jeg have job på en 
traditionel skole eller være med til at udvikle noget nyt? 
Og det var dét jeg havde lyst til – at udvikle noget nyt,« 
fortæller han.

Også Betinas naturfagskollega har valgt skolen til: »Jeg har 
været så heldig at få en ny fysik/kemi-kollega som har valgt 
skolen til, fordi han netop ønskede at arbejde problem- og 
undersøgelsesbaseret. Så det er jo megafedt,« siger hun.

Udvikling i højsæde
For både Lenni og Betina har det haft stor betydning at 
tage del i en større udvikling af deres skoler. »Jeg synes 
LEAPS er fantastisk, fordi det er min overbevisning, at 
det er den bedste måde at lære på. Mine egne børn går 
endda på Sønderskov-Skolen fordi det er en LEAPS-skole, 
selvom de bor uden for distriktet,« fortæller Lenni.

Betina oplever også en positiv udvikling blandt hendes 
kolleger: »Jeg synes det er fedt at gå op på lærerværel-
set og ikke bare snakke om ens eget fag, men om det 
fede projekt, man skal i gang med. Det kræver nogle 
bestemte lærere, der kan lade sig rokke og tåle lidt 
stormvejr. Jeg plejer altid at sige til mine kolleger, hvis  
de er lidt bagstræberiske: Vil du have en Nokia 3210? 
Det er der jo ikke nogen, der vil. Vi bliver nødt til at følge 
lidt med,« mener hun.

BAGGRUND

Lenni Andersen underviser i matematik, fysik og  
idræt i udskolingen på Sønderskov-Skolen og  

Betina Downes er naturfagsvejleder og underviser i 
fysik/kemi og biologi i udskolingen på Herfølge Skole.   



 KATA FONDEN ÅRSRAPPORT 2021 | 76

5. Forældretilfredsheden   
 stiger og lærernes op- 
 bakning til LEAPS er høj
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5. Forældretilfredsheden stiger og 
lærernes opbakning til LEAPS er høj 

Dette observeres på følgende måde:

   1. Forældrene svarer positivt i tilfredshedsundersøgelsen

   2. Forældretilfredsheden stiger mest på centrale fokusområder for LEAPS

   3. Der er fortsat høj opbakning til LEAPS blandt lærerne

   4. Jobtilfredsheden holder niveau 

 

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 altafgø-

rende 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 sker en gradvis im-

plementering på hver skole, så er den enkelte skole 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 indeholder målingen fra foråret 2018 ingen 

LEAPS-forældre. Målingen fra efteråret 2021 repræsenterer derimod udelukkende LEAPS-for-

ældre, da skoleåret 2021/22 er det første år, hvor alle skoler har implementeret på samtlige 

årgange.  

5.1 Forældrene svarer positivt i tilfredshedsundersøgelsen
Forældretilfredsheden er steget på alle områder i den årlige tilfredshedsundersøgelse fra 

første måling i 2018 til den seneste i efteråret 2021, med undtagelse af et enkelt område, 

der er på samme niveau som i 2018. Tilfredsheden stiger mest på de områder, som LEAPS 

har særligt fokus på, nemlig variation i undervisningen samt inddragelse af omverdenen.

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. 

I den årlige survey spørges til en række forskellige parametre samt til forældrenes samlede 

tilfredshed med skolen. I målingen fra efteråret 2020 var der en mærkbar stigning i foræl-

dretilfredsheden, og derefter ses en nedgang fra efteråret 2020 til efteråret 2021. Den sam-

lede tilfredshed er steget lidt fra første til seneste måling, nemlig 2 procentpoint (3%). Der er 

dog interessante observationer at gøre, hvis man går lidt dybere i resultaterne.

I surveyen spørges til i alt 9 forskellige parametre i forhold til forældrenes tilfredshed med 

skolen, heraf 8 specifikke spørgsmål plus samlet tilfredshed. Ingen af de 9 spørgsmål har 

haft en negativ udvikling, når man sammenligner den første og den seneste måling. 
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Resultaterne varierer fra en udvikling på 0% og helt op til 18 procentpoint (35%). I gennem-

snit er de 8 specifikke spørgsmål steget med 6 procentpoint (12%). Kombineret med den 

lille stigning i den samlede tilfredshed kan det tolkes som en indikation for, at forældretil-

fredsheden er steget.

Tilsvarende varierer resultaterne også på tværs af skolerne, hvor 2 skoler har en positiv ud-

vikling, 1 skole er på samme niveau som ved første måling og 1 skole har en nedgang. Dette 

står i kontrast til målingen fra efteråret 2020, hvor alle 4 skoler havde en positiv udvikling i 

forhold til første måling.

”INDIKATION”

Samlet forældretilfredshed er let stigende over tid
Samlet tilfredshed, alle forældre, 4 skoler, 2018-2021 (n=2615) 

corona
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Note: Figuren viser andelen af tilfredse forældre på spørgsmålet relateret til den samlede tilfredshed med skolen. 

De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse forældre på tværs af de 4 LEAPS-skoler. 

Den første undersøgelse blev foretaget i foråret 2018, hvor kun 3 ud af 40 årgange var i gang med at implementere LEAPS.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

En anden observation er, at andelen af forældre, der angiver, at de er utilfredse med skolen, 

er faldet med 4 procentpoint (20%) på den samlede tilfredshed. På de øvrige spørgsmål er 

andelen af utilfredse faldet med 6 procentpoint (30%) i gennemsnit.
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Som berørt i årsrapporten for 2020, er der særligt 2 områder, hvor forældre ofte giver udtryk 

for bekymring, når de introduceres for LEAPS.

• Får eleverne lært de basale færdigheder såsom at læse, skrive og regne på samme niveau 

som hidtil?

• Hvordan sørger man for ro og orden i timerne, når der arbejdes med projekter?

Begge dele berøres i forældretilfredshedsundersøgelsen.

”INDIKATION”

Forældrene er mindst lige så tilfredse med den faglige læring
Tilfredshed med den faglige læring, alle forældre, 4 skoler, 2018-2021 (n=2615)  
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Note: Figuren viser andelen af tilfredse forældre på spørgsmålet relateret til tilfredsheden med faglig læring. De angivne procenter er et 

gennemsnit af andelen af tilfredse forældre på tværs af de 4 LEAPS-skoler.

Den første undersøgelse blev foretaget i foråret 2018, hvor kun 3 ud af 40 årgange var i gang med at implementere LEAPS.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

På spørgsmålet om forældrenes tilfredshed med barnets faglige læring ses en mindre stig-

ning på 2 procentpoint (3%). Selvom det tolkes som værende på samme niveau, vil det være 

rimeligt at konkludere, at forældrene er mindst lige så tilfredse, som inden skolen påbegyndte 

omstillingen til LEAPS-skole.

Forældrenes oplevelse af, hvor godt det er lykkedes at skabe ro til arbejdet i klassen, har 

opretholdt niveauet siden første måling. Spørgsmålet om ”ro og orden” har haft den laveste 

score på tværs af alle skoler og årgange i samtlige målinger uafhængigt af, om der har været 

tale om LEAPS eller ikke LEAPS-årgange. Bekymringen for, hvorvidt der er mulighed for at 

koncentrere sig i undervisningen, er altså ikke unik for LEAPS-årgangene.
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”INDIKATION”

Tilfredsheden med ro og orden er fastholdt  
Tilfredshed med ro og orden, alle forældre, 4 skoler, 2018-2021 (n=2615) 
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Note: Figuren viser andelen af tilfredse forældre på spørgsmålet relateret til ro og orden. 

De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse forældre på tværs af de 4 LEAPS-skoler.

Den første undersøgelse blev foretaget i foråret 2018, hvor kun 3 ud af 40 årgange var i gang med at implementere LEAPS.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

Én af de største udfordringer i omstillingen til projektbaseret læring er netop ordet ”projekt”. 

Baseret på de observationer vi har gjort i de seneste 5 år på LEAPS-skolerne, er betegnel-

sen ”projekt” kommet med nogle medbetydninger, der handler om manglende struktur samt 

mindre fokus på ”fag-faglighed” og basale færdigheder såsom læsning, skrivning og regning. 

De 2 områder, faglig læring samt ro og orden, er derfor vigtige markører, fordi de fortæller 

noget om, hvordan medbetydninger eller forventninger, bliver realiseret. Ud fra resultaterne 

her er der ikke noget, der tyder på, at de nævnte bekymringer er blevet indfriet. 

5.2 Forældretilfredsheden stiger mest på centrale fokusområder for LEAPS
Der er 2 områder, der særligt står frem med positive udviklinger, nemlig evnen til at skabe en 

varieret skoledag samt inddragelse af omverdenen i undervisningen. Disse områder har mar-

kant de mest positive udviklinger i forældretilfredsheden. I forhold til variation i skoledagen 

er tilfredsheden steget med 18 procentpoint (31%). Stigningen er fastholdt sammenlignet 

med målingen fra 2020. 
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”INDIKATION”

Markant stigning i tilfredsheden med variation af skoledagen
Tilfredshed med skolens evne til at skabe variation, alle forældre, 4 skoler, 2018-2021 (n=2615)
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Note: Figuren viser andelen af tilfredse forældre på spørgsmålet relateret til skolens evne til at skabe en varieret skoledag. 

De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse forældre på tværs af de 4 LEAPS-skoler. 

Den første undersøgelse blev foretaget i foråret 2018, hvor kun 3 ud af 40 årgange var i gang med at implementere LEAPS.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

Det andet af de 2 særlige fokusområder i LEAPS, nemlig inddragelse af omverdenen, er det 

område, hvor tilfredsheden er steget mest: 18 procentpoint (40%). Også her har skolerne 

formået at fastholde stigningen fra 2020-målingen. 
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”INDIKATION”

Inddragelse af omverdenen – den mest positive udvikling 
Tilfredshed med inddragelse af omverdenen i undervisningen, alle forældre, 4 skoler, 2018-2021 (n=2615)
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Note: Figuren viser andelen af tilfredse forældre på spørgsmålet relateret til skolens evne til at indrage omverdenen.

De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af tilfredse forældre på tværs af de 4 LEAPS-skoler. 

Den første undersøgelse blev foretaget i foråret 2018, hvor kun 3 ud af 40 årgange var i gang med at implementere LEAPS.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

Det er tydeligt, at forældrene oplever en reel forandring i positiv retning på de 2 områder. 

En forklaring kan måske findes i erfaringerne fra praksis på skolerne. Mange forældre har 

fortalt, at deres børn i langt højere grad end tidligere kommer hjem og fortæller om, hvad 

de har oplevet i skolen. Samtidig kommer forældrene mere på skolen til fremvisninger, hvor 

de kan se de produkter, eleverne har lavet samt høre eleverne fortælle om, hvordan de har 

arbejdet, og hvad de har lært. 

5.3 Der er fortsat høj opbakning til LEAPS blandt lærerne
Der har i alle målinger været meget høj opbakning til de principper, som ligger til grund for 

LEAPS. Det tyder på, at der er god overensstemmelse mellem de ønsker, lærerne har til, 

hvordan skolen skal være, og den tilgang, LEAPS er med til at rammesætte. 

9 ud af 10 lærere er enige i principperne, og andelen, der er uenige, er på 4% svarende til 

ca. 6 lærere på tværs af de 4 skoler. I lyset af nedlukninger, restriktioner samt hvor stor en 

forandring, skolerne har været i gang med, må det betragtes som en meget høj opbakning.
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”INDIKATION”

Lærernes opbakning er stadig høj til principperne bag LEAPS
Enighed i LEAPS-principperne, alle lærere, 4 skoler, 2019-2022 (n=494) 
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Note: Figuren viser andelen af positive svar hos lærerne på udsagnet: 

”Jeg er enig i de principper LEAPS bygger på”.  De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af lærere, der svarer bekræftende 

på tværs af skolerne.  På grund af forskudt opstart af LEAPS, er årsresultaterne et gennemsnit af 2-4 skoler, afhængigt af år.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

Alle skoler er som minimum i gang med at implementere LEAPS på tredje år, hvilket betyder, 

at alle lærere er i gang. Man kan altså med rimelighed antage, at LEAPS er ved at blive 

forankret i praksis. Det er oftest, når principperne skal udmøntes i praksis, at et forandrings-

tiltag skal stå sin prøve, og derfor vurderes det positivt, at der så langt inde i omstillingen, 

ses så høj en opbakning fra lærerens side. Det er i sidste ende lærerne, der skal få tingene 

til at ske i praksis, så deres opbakning er altafgørende.

5.4 Jobtilfredsheden holder niveau
Den samlede jobtilfredshed i seneste måling hos lærerne på LEAPS-skolerne holder samme 

niveau som ved første måling i 2019. Der ses et mindre fald på 3 procentpoint (4%). Samti-

dig er der færre medarbejdere, der angiver, at de er utilfredse.

Den samlede jobtilfredshed påvirkes af mange faktorer. Den store opgave med omstillingen 

til LEAPS er en vigtig faktor, men corona skal også tages med i perspektiveringen af resulta-

terne. Dertil kommer en række lokale forhold, som er væsentlige at inddrage. 
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”INDIKATION”

Lærernes jobtilfredshed er på samme niveau som ved opstart
Generel jobtilfredshed, alle lærere, 4 skoler, 2019-2022 (n=494)
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Note: Figuren viser andelen af positive svar hos lærerne på spørgsmål relateret til generel jobtilfredshed. 

De angivne procenter er et gennemsnit af andelen af lærere, der svarer bekræftende på tværs af skolerne. 

På grund af forskudt opstart af LEAPS, er årsresultaterne et gennemsnit af 2-4 skoler, afhængigt af år.

Kilde: Kata Fonden surveydata, marts 2022

 

Målingerne er gennemgående foretaget i januar måned. Det betyder, at de 2 seneste må- 

linger har været påvirket af corona, enten idet de har været gennemført under en nedlukning 

(januar 2021) eller under påvirkning af restriktioner samt fravær af elever og lærere (januar 

2022). 

Jobtilfredsheden påvirkes af mange faktorer. Én lærer peger på to ting, der har været kende-

tegnene for omstillingsperioden, nemlig en stejl læringskurve og corona. 
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»Jeg var med på første rul, så vi var hurtigt dem, der havde prøvet det 
før. Men da vi startede op, tænkte vi også: ”gys, kan vi klare det her?” 
Det var en stejl læringskurve, og ret hurtigt ramte vi ind i corona, så 
det flow vi skulle have haft, det forsvandt lidt. Vi kommer nok over 
det, men det læringstab, der har været for eleverne, det er svært.«

Naturfagsvejleder på en LEAPS-skole
 

Kilde: Kata Fonden interview 2022

Den stejle læringskurve i omstillingen har været tydelig på LEAPS-skolerne. Udover en ny 

måde at undervise på, kræver LEAPS også et tættere teamsamarbejde, end mange lærere 

har været vant til. Det resulterer i, at de enkelte lærere og lærerteams må finde sig til rette 

på ny på skolen. 

5.5 Perspektivering
Som nævnt tidligere i afsnittet har begrebet ”projekt” været et bekymringspunkt hos mange 

forældre, fordi begrebet ”projekt” kommer med nogle medbetydninger, der handler om mang-

lende struktur samt mindre fokus på faglighed. 

Det samme har gjort sig gældende hos lærerne i forhold til, om det ville være muligt at lave 

en struktureret undervisning med et tilstrækkeligt højt fagligt fokus. Der har været en bekym-

ring for, hvordan man skulle nå ”det faglige”, når nu så meget tid skulle gå med projekter. 

Underforstået, i projekter tilegner eleverne sig ikke de faglige færdigheder.

Det er en helt berettiget bekymring, men også i stor udstrækning en bekymring, der bygger 

på manglende indsigt i, hvad forskellen på traditionelle projektuger og projektbaseret læring 

er. Det kan resultere i, at man som skole eller årgangsteam får sat sig mellem to stole, hvor 

man laver projekter noget af tiden og derefter har længere perioder med ”almindelig” under-

visning. Med afsæt i den tilgang, vil der ikke være tale om en reel omstilling til en ny praksis, 

men snarere at projekterne bliver til events, der fungerer som afbræk fra den almindelige 

undervisning.

Det er undersøgt, hvorvidt der er en sammenhæng mellem implementeringsniveauet og 

tilfredsheden hos forældre og lærere. Analysen viser, at både forældre og lærere er mere 

tilfredse på de årgange, der implementerer over 50% af den samlede undervisningstid set i 

forhold til de årgange, der implementerer under 50% af tiden. Forskellen er i begge tilfælde 

statistisk signifikant.
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”INDSIGT”

Forældre og lærere er mere tilfredse ved højt implementeringsniveau 
Datakryds mellem forældre- og medarbejdertilfredshed og implementeringsprocent (n=84)
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Note: Figuren viser andelen af positive besvarelser relateret til spørgsmål om forældre- og jobtilfredshed. Andelen af positive  

besvarelser er målt på tværs af de fire LEAPS-skoler for både forældre- og jobtilfredshed, og for forældretilfredshed er besvarelserne 

ydermere på klassetrinsniveau. Forældretilfredshed er indsamlet i F19, E20 og E21og evalueres ud fra implementeringsprocent i  

samme år og halvår. Jobtilfredshed er indsamlet i januar 2020, 2021 og 2022 og testes op imod implementeringsprocent fra efteråret  

i foregående år, så jobtilfredshed indsamlet i januar 2022 bliver testet op imod implementeringsprocent i efteråret 2021.  

Målingen for 2020/21 for lærerne er indsamlet i januar 2021 under  2. nedlukning af skolerne.

 *** angiver 1% signifikansniveau, ** angiver 5% signifikansniveau og * angiver 10% signifikansniveau. 

Kilde: Data er indsamlet af Kata Fonden og bearbejdet af VIVE for Kata Fonden

Resultaterne peger på vigtigheden af at arbejde med en reel omstilling for øje, så det nye 

ikke bliver til noget, man som skole skal nå oveni i det, man gør i forvejen. Det betyder ikke, 

at man skal kaste sig ud i at lave alting om på én gang. Tværtimod skal der være fokus på, 

hvordan man kommer fra udgangspunktet til det mål, man har opstillet via systematisk lang-

sigtet omstilling. 
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5.6 Kritiske succesfaktorer
Forældrene skal opleve deres børns læring
Det bør prioriteres, at forældrene oplever deres børn være engageret i og fortælle om deres 

egen læring. Så sker der noget positivt med forældrenes oplevelse af skolen. Både til frem-

visninger i forbindelse med afrunding af projektforløb samt de elevstyrede skole/hjem-sam-

taler oplever forældrene deres børn på nye måder og som kompetente til at fortælle om 

deres egen læring.

Et højt kommunikationsniveau til forældrene mindsker usikkerhed
Forandringer skaber altid rum for usikkerhed. Store forandringer som LEAPS kan potentielt 

skabe store usikkerheder hos forældrene. Derfor skal kommunikationsniveauet være højt. 

Ledelsen skal være tydelig i sin kommunikation omkring LEAPS i opstarten. Lærerne i de 

enkelte teams skal desuden være opmærksomme på at kommunikere tydeligt, hvad der skal 

foregå og hvad, børnene skal lære i projektforløbene.

Tydelighed omkring omstillingen
LEAPS er en omstilling til en ny måde at drive skole på. Mange lærere har oplevet, at udvik-

lingsprojekter kommer og går i løbet af 1 år eller 2. Det er ikke tilfældet med LEAPS, og det 

skal ledelsen gøre tydeligt over for medarbejderne. Der skal også være transparens omkring, 

hvordan omstillingen skal foregå, og hvilken støtte, lærerne kan forvente undervejs. Usikker-

hed om, hvad der skal ske, er en motivationsdræber for mange, og den skal så vidt muligt 

undgås.

Start overskueligt og trap langsomt op
Særligt for lærerne kræver det tid at få hold om omstillingen. De deltager i omfattende 

kompetenceudvikling, der har til hensigt at understøtte omstillingen til ny praksis. Derfor er 

det væsentligt at implementere i et tempo, der sikrer stabilitet og progression i projekterne 

således, at mængden af fag, længde og kompleksitet øges i takt med, at lærernes kompe-

tencer styrkes. 
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På Skolen på Herredsåsen har man som motto at være skolen 
med de mest engagerede elever. Men ifølge en lærer på LEAPS-skolen,  
er man også blevet skolen med de mest engagerede lærere.

LEAPS skaber også  
engagerede lærere

I skoleverdenen skal man være beredt på lidt af hvert. 
Nye politiske vinde og tiltag fra ministerium og kommu-
ner kan gøre hverdagen som skolelærer udfordrende at 
navigere i. Så hvordan reagerer man på, at skolen skal 
omstille sin praksis til projektbaseret læring? To lærere 
fra Skolen på Herredsåsen fortæller her, hvordan de har 
oplevet omstillingen til LEAPS. 

Naturlig skepsis hurtigt vendt
Da den daværende skoleleder på Skolen på Herredsåsen 
fortalte til personalet, at skolen skulle være LEAPS-skole, 
fremkaldte det en vis skepsis blandt nogle – heriblandt 
Per Bredahl Frederiksen, der har været lærer i mange 
år: »Jeg tror min ledelse synes, at jeg var ret afvisende i 
begyndelsen. Det var ikke selve LEAPS-tankegangen, det 
var mere dét med nyt hele tiden. Og der var jeg sådan; 
lad nu være med at træffe alle de beslutninger, det er 
os ude i marken der skal have tingene til at fungere,« 
fortæller han. 

Også mangeårige lærer, Debora Kleist Stenz, var kort-
varig skeptisk, indtil hun kastede sig ud i LEAPS: »Jeg 
havde en masse overvejelser om vi nu var ved at ameri-
kanisere skolerne, og om vi var i lommerne på de store 
virksomheder. Men så valgte jeg at springe ud i det for at 
finde ud af hvad det var, og det har jeg ikke fortrudt. Det 
har været en gave at få lov at arbejde med noget, som 
giver så meget engagement hos både elever og lærere,« 
fortæller Debora.

Per fik også hurtigt vendt sin skepsis: »Jeg er fuldt tilfreds 
med LEAPS. Jeg blev uddannet lærer i 80’erne, og dengang 
arbejdede vi meget projektbaseret. Så det er dejligt at have 
fokus på den projektbaserede arbejdsform igen, for jeg har 
været vant til at arbejde tværfagligt,« fortæller han.
 
Teamsamarbejdet er en gave, når det fungerer
Noget af det, der især har vakt både frustration og be-
gejstring blandt lærerne, har været det til tider krævende 
teamsamarbejde. Per fortæller:

»Jeg er glad for mit team, for vi supplerer hinanden rigtig 
godt. Men vi lider af, at vi har en mening alle sammen. 

Hver gang et projekt har nærmet sig, så har det kostet 
tid, fordi vi har talt meget om det. Nu har vi fokus på, at 
vi ikke skal detaljeplanlægge, men lægge en grovskitse. 
Vi behøver heller ikke sidde alle fem i teamet på én gang 
og debattere, for det er vi skolelærere gode til. Så vi er 
blevet klogere. Vi ved hvad hinanden laver, og kommer i 
hinandens timer,« forklarer han og tilføjer: »Jeg er blevet 
mere åben over for, at der er andre måder at gøre tingene 
på. Nogle gange kommer der altså nogle rigtig gode input 
fra mine kolleger, og det kan jeg høre at de også synes, 
jeg giver. Så på den måde er det en spændende proces.«

Debora supplerer: »Teamsamarbejde er lidt ligesom et 
ægteskab: glæder, sorger, succeser, frustrationer og 
fester. Men langt henad vejen har man kolleger at sparre 
med, og vi bruger hinanden rigtig meget i mit team. Det 
synes jeg er virkelig rart,« fortæller hun. 

Skolen med de mest engagerede lærere
Og selvom skolen, som alle andre, har været præget af 
udefrakommende forstyrrelser som udskiftning af perso-
nale og en coronapandemi, så ændrer det ikke ved den 
overordnede konklusion: LEAPS har skabt mere motive- 
rede elever og lærere. Debora uddyber:

»Før passede man sin egen butik. Og så var det lidt en 
konkurrence om, hvem der var bedst. Nu arbejder vi som 
et team. Og det gør en stor forskel på alle måder, at vi 
arbejder mod samme mål. Vores skole har jo som motto, 
at vi vil være skolen med de mest engagerede elever, 
men jeg synes også, at vi er blevet skolen med de mest 
engagerede lærere.«

BAGGRUND
Per Bredahl Frederiksen er kontaktlærer på 4. årgang  

og underviser i dansk og håndværk/design. Debora Kleist 
Stenz er kontaktlærer på 6. årgang og underviser i dansk, 
kristendom, historie og dansk som andetsprog. Begge 

lærere er ansatte på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg. 
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6. Samarbejde og problem- 
 løsning ruster eleverne til 
 ungdomsuddannelse
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6. Samarbejde og problemløsning 
ruster eleverne til ungdomsuddannelse 

Dette observeres på følgende måde:

   1. Deeper Learning understøtter uddannelsesparathed

   2. Uddannelsesparatheden er steget på de 4 LEAPS-skoler 

   3. Elever på LEAPS-skoler foretrækker samarbejde og er dygtige til problemløsning

Uddannelse har stor individuel betydning for unges muligheder på arbejdsmarkedet, for ind-

tjening og for valgmuligheder senere i livet. Samfundsøkonomisk har uddannelse betydning 

for sammenhængskraften og opretholdelsen af en høj levestandard.42 Uddannelse har så- 

ledes et dobbelt sigte, og vejen dertil går via en ungdomsuddannelse efter grundskolen. 

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser dog, at op mod 20% af de 18-25-årige i 2021 

ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.43 Det synes at være en generel tendens, som 

det er relevant at problematisere i en uddannelsesmæssig sammenhæng. 

I LEAPS arbejdes der målrettet med Deeper Learning-kompetencer som en integreret del af 

samtlige LEAPS-forløb. Som beskrevet i introen, indgår Deeper Learning i 6+3-modellen og 

udgør de faguafhængige kompetencer, der vil være nødvendige for eleverne at tilegne sig for 

at klare sig i fremtidens samfund.44

Det langsigtede mål er, at eleverne udvikler deres evner inden for bl.a. samarbejde, problem-

løsning og kommunikation, hvilket vil hjælpe dem både i uddannelse og beskæftigelse 

videre i livet. En vigtig del af Deeper Learning-kompetencerne er, at eleverne udvikler deres 

’uddannelsesmindset’. De skal opleve, at de hører til i skolen, at de kan have succes, og at 

det naturlige næste skridt er videre uddannelse. 

6.1 Deeper Learning understøtter uddannelsesparathed
Et af de vigtige tjekpunkter i elevernes skoleliv er, at de bliver parate til videre uddannelse, 

som det formuleres i formålsparagraffen for folkeskolen.45 Forudsætningen for at komme i 

betragtning til videre uddannelse er, at eleverne erklæres uddannelsesparate. De kriterier, 

der ligger til grund for uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) i skolens ældste klasser 

signalerer, at der skal et bredt sæt af kompetencer til for at klare sig videre i uddannelses-

systemet. 

42. Rockwoolfonden (2018): Samfundsøkonomiske effekter af uddannelse

43. Danmarks Statistik (2022): www.dst.dk

44. Se evt. nærmere beskrivelse af Deeper Learning i introduktionsafsnittet

45.  www.uvm.dk
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Deeper Learning-kompetencesættet understøtter alle dele af de vurderingskriterier, der ligger 

til grund for uddannelsesparathed. Kompetencerne er en integreret del af LEAPS-modellen, 

og via forberedelsespakken sikres det, at der helt fra de yngste klassetrin arbejdes mål-

rettet med at udvikle netop det, der skal støtte eleverne i at blive klar til den videre færd i 

uddannelsessystemet. Deeper Learning har således et stort sammenfald med kriterierne for 

uddannelsesparathed, som det ses i figuren nedenfor. 

 

”ILLUSTRATION”

Stort sammenfald mellem Deeper Learning-kompetencer og kriterier 
for uddannelsesparathed 

KRITERIER FOR UDDANNELSESPARATHED

DEEPER LEARNING PERSONLIGT SOCIALT PRAKSISFAGLIGT FAGLIGT

MESTRE FAGLIGT 
INDHOLD

Forberedt Hjælpe andre Omsætte metoder, 
teori og instruktio-
ner til produkter

Gymnasial: 5,0
HF: 4,0
Erhv. Udd: 2,0

(De faglige krav 
er faste og kun 
specificeret 
igennem karakter-
gennemsnit)

KRITISK 
TÆNKNING OG 
PROBLEMLØSNING

Nysgerrighed Løse opgaver
sammen med 
andre

Kreativitet
Undersøgende og 
eksperimenterende

EFFEKTIV 
KOMMUNIKATION

Komme i kontakt  
med andre

Tolerance Løse opgaver 
sammen med 
andre

SELVSTYRET LÆRING Selvstændighed
Tage initiativ
Aflevere opgaver til tiden

Modtage hjælp Planlægge

SAMARBEJDE Tage ansvar
Mødestabil

Samarbejde Overholde regler

UDDANNELSES- 
MINDSET

Motivation
Lyst til læring

Engagere sig i 
valg af uddannelse

Overveje uddan-
nelsesmuligheder

Kilde: Kata Fonden analyse og www.uvm.dk

6.2 Uddannelsesparatheden er steget på de 4 LEAPS-skoler
Monitoreringen af udviklingen i uddannelsesparathed på LEAPS-skolerne foregår løbende. 

De 4 LEAPS-skoler placerer sig i udgangspunktet lavere end skolerne i deres respektive 

hjemkommuner, men der ses en positiv udvikling i forskellen på skole- og kommunalt niveau 

i de seneste år. 
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”INDIKATION”

Forskellen i UPV på LEAPS-skoler og deres hjemkommuner falder 
Andelen af uddannelsesparate elever i 9. klasse, 4 LEAPS-skoler, 2017-2022

100% 

90%

80%

70%

60% 

50%
2017 2018 2019 2020* 2021** 2022***

0%

-1%

 LEAPS-skoler

 LEAPS-kommuner

-8%

-9% -8% -6%

 

*Andelen af LEAPS-elever udgør 25%

**Andelen af LEAPS-elever udgør 50%

***Andelen af LEAPS-elever udgør 100%

Note: Figuren viser fordelingen af elever på LEAPS-skolernes 9. årgang, der er vurderet parate.

Beregningen indeholder således kun elever, der er blevet vurderet, og ser bort fra elever, der har valgt

10. klasse, forberedende uddannelse mm. Figuren viser gennemsnittet på tværs af de 4 LEAPS skoler.

Kilde: Data er hentet fra www.uddannelsesstatistik.dk 

Umiddelbart er det interessant ud, at uddannelsesparatheden stiger på LEAPS-skolerne i 

takt med, at flere og flere elever i 9. klasse overgår til at blive LEAPS-elever. Der er skal dog 

tages en række forbehold, herunder hvor høj implementeringsgraden af LEAPS har været på 

de ældste årgange. Det skal også tages med i betragtningen, at karaktergennemsnittet i for-

bindelse med ændrede afgangsprøver er steget på nogle skoler, hvilket kan have indflydelse 

på, hvor mange elever, der klarer de skærpede karakterkrav i forbindelse med uddannelses-

parathedsvurderingen. 

Fremadrettet er det forventningen, at LEAPS-skolerne vil være i stand til at øge deres andel 

af elever med en positiv uddannelsesparathedsvurdering. Det vil der løbende blive fulgt op 

på i det fremadrettede arbejde med LEAPS. 
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6.3 Elever på LEAPS-skoler foretrækker samarbejde og er dygtige til problemløsning
Der følges via de årlige surveys op på, hvordan eleverne vurderer egne evner i forhold til 

Deeper Learning-områderne. På nogle parametre er der indikationer, der tyder på, at eleverne 

i lidt højere grad oplever, at de har udviklet sig. Det gælder særligt for problemløsning, hvor 

de ældste elever giver udtryk for øget interesse og evner til at løse faglige problemstillinger, 

de ikke har mødt før.

”INDIKATION”

Eleverne i 7.-9. klasse føler sig kompetente til at løse nye opgaver
Deeper Learning, LEAPS-elever og ikke LEAPS-elever, 7.-9. klasse, 4 skoler, 2019-2021 (n=1377) 

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Jeg synes det er sjovt at finde

løsninger på problemer
Jeg synes, jeg er god til at finde 
ud af hvordan jeg løser opgaver, 

selvom de er nye

52% 51%51%

59% 57% 56%

 Efterår 2019

 Efterår 2020

 Efterår 2021

Note: Figuren viser Deeper Learning som andelen af positive svar på spørgsmålene relateret til løsningen af opgaver

i 7.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler.

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for KATA Fonden og bearbejdet af VIVE for KATA Fonden, marts 2022

Det er på nuværende tidspunkt blot indikationer, men det er interessant, fordi netop det at 

løse nye typer af opgaver er en evne, eleverne i høj grad vil få brug for fremadrettet, og hvis 

de ydermere synes, det er sjovt og engagerende, kan det skabe grobund for andre positive 

effekter.

I surveyen indgår ligeledes en undersøgelse af elevernes holdning til gruppearbejde. Det er 

i projektarbejdsformen et grundvilkår, at en væsentlig del af arbejdet foregår sammen med 

andre. Det er derfor vigtigt, at eleverne oplever samarbejdet med andre som noget positivt, 

præcis som det også er tilfældet i den traditionelle undervisningsform. Surveydata peger en-

tydigt på, at størstedelen af eleverne foretrækker at arbejde i grupper snarere end individuelt.
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”INDIKATION”

LEAPS-eleverne vil hellere arbejde sammen end arbejde alene
”Jeg kan godt lide at arbejde alene” og ”Jeg kan godt lide at arbejde i grupper”, LEAPS-elever og ikke
LEAPS-elever, 4.-9. klasse, 4 LEAPS-skoler, 2019-2021 (n=3239)

5

4

3

2

1

 Løse opgaver alene

 Arbejde i grupper

ELEVSVAR (SKALA 1-5)

2,6

3,9

2,6

3,9

2,6

3,9

FORÅR 2019 EFTERÅR 2019 EFTERÅR 2020 EFTERÅR 2021

2,5

3,9

Note: Figuren viser referencer som andelen af positive relateret til spørgsmål om individuelt arbejde versus gruppearbejde

for 4.-9. klasse på alle 4 LEAPS-skoler.

Kilde: Data er indsamlet af Aalborg Universitet for KATA Fonden og bearbejdet af VIVE for KATA Fonden, marts 2022

Eleverne har holdt et konsekvent højt niveau for Deeper Learning-områderne, hvilket kan 

pege på, at eleverne opnår en øget motivation for læring i skolen, når den foregår i et socialt 

samspil. Det må dog forventes, at coronanedlukninger og restriktioner har påvirket besva-

relserne, og på den baggrund vurderes det som et positivt resultat, at elevbesvarelserne 

holder niveau.

Fra et lærerperspektiv opleves der nogle ret markante udviklinger, når der arbejdes med 

Deeper Learning-kompetencerne i praksis.
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”INDSIGT”

Lærerobservationer: Deeper Learning skaber et nyt læringsafsæt

PRAKSISÆNDRING MED LEAPS-OMSTILLING

MESTRE FAGLIGT 
INDHOLD

Øget fokus på kontekstuel og tværfaglig viden

KRITISK TÆNKNING 
OG PROBLEMLØSNING 

Konstruktion af ny viden gennem anvendelsesorienteret læring

SAMARBEJDE Prioritering af sociale og emotionelle færdigheder

EFFEKTIV 
KOMMUNIKATION

Eleven som aktiv og handlekompetent deltager

SELVSTYRET LÆRING Fokus på læringsprocessen som værdifuld i sig selv

UDDANNELSESMINDSET Læring som det fælles tredje der skaber indre motivation

Kilde: Kata Fonden interview med lærere og vejledere på LEAPS-skolerne 2022

6.4 Perspektivering
Ved kryds mellem implementeringsprocent og LEAPS-elevers oplevelse af Deeper Learning, 

udtrykt ved 4 udvalgte spørgsmål fra den årlige survey, ses en umiddelbar positiv korrelation 

som vist nedenfor. Sammenhængen kan indikere, at implementeringsniveauet har betydning 

for elevernes udvikling af Deeper Learning-kompetencer. 

Yderligere statistiske test viser, at de sammenhænge, der ses i figuren er drevet af andre for-

skelle end implementeringsgraden. Den statistiske sammenhæng mellem implementerings- 

grad og Deeper Learning-kompetencer fremstår ikke umiddelbart lige så stærk, som det er 

tilfældet for generel elevinteresse og interesse for naturfag.
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”INDSIGT”

Implementeringsgraden kan påvirke elevernes Deeper Learning-kompetencer 
Datakryds mellem Deeper Learning-kompetencer og implementeringsprocent (n=2017-2117)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 Under eller lig 50%

 Over 50%

58%

66%
73%

77%

55%
59%

49%
54%

Jeg synes det er 
sjovt at finde 
løsninger på 
problemer***

Det er vigtigt at 
diskutere de løs- 

ninger man finder 
frem til i projekt-

arbejdet (LEAPS)***

Jeg synes, jeg er god 
til at finde ud af 

hvordan jeg løser 
opgaver, selvom de 

er nye***

Jeg ved hvad jeg kan 
gøre hvis jeg er kørt 
fast i en opgave***

Note: Figuren viser andelen af positive besvarelser relateret til spørgsmål om Deeper Learning-kompetencer. Andelen af positive  

besvarelser er målt på tværs af de fire LEAPS-skoler og klassetrin, og viser kun elever, der har haft mulighed for at have LEAPS.  

Besvarelserne er indsamlet i efteråret og evalueret ud fra implementeringsprocenten i tilsvarende år og halvår.

*** angiver 1% signifikansniveau, ** angiver 5% signifikansniveau og * angiver 10% signifikansniveau. 

Kilde: Implementeringsdata er indsamlet af Kata Fonden, og målene for elevengagement er indsamlet af Aalborg Universitet 

for Kata Fonden. Både implementeringsdata og udfaldsmål er bearbejdet af VIVE for Kata Fonden.
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Kritiske succesfaktorer
Deeper Learning-kompetencerne skal målsættes og ekspliciteres i planlægningen
Erfaringsmæssigt ses en tendens til, at Deeper Learning-kompetencerne indtænkes i plan-

lægningen som bagvedliggende og implicitte målsætninger, der på den ene side udgør de 

reelle slutmål for eleverne, og på den anden side kan være lidt svære at målsætte. Således 

kan der være en tendens til, at der rettes fokus mod de faglige mål ud fra en antagelse om, 

at Deeper Learning tilgodeses blot ved at arbejde med de 6 elementer i modellen. Erfaringen 

har dog vist, at det for eleverne kræver målrettet træning og kompetenceudvikling at blive 

dygtig til at samarbejde med andre om at løse komplekse problemstillinger, og ikke mindst 

at kommunikere den opnåede viden på en måde, der er forståelig for andre. 

Deeper Learning-kompetencerne skal inkluderes i den løbende evaluering af  
LEAPS-forløbene
De tværgående kompetencer tilgodeses fuldt ud, når de tænkes ind i planlægningen helt fra 

begyndelsen. Det skal præciseres, hvilke Deeper Learning-kompetencer de enkelte forløb 

tilgodeser, og der skal på forhånd opstilles nogle klare kriterier for evaluering heraf. I begyn-

delsen kan det være for ambitiøst at indtænke alle 6 kompetencer, men efterhånden som 

både elever og undervisere opnår en rutine med LEAPS-arbejdsformen, kan flere og flere 

kombineres.
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Hvilken ungdomsuddannelse vælger LEAPS-elever efter 9. klasse? Og hvilken rolle har 
LEAPS spillet i det valg? Vi har talt med tre tidligere elever for at blive klogere på hvilken 
forskel LEAPS har g jort for dem, og hvordan det har påvirket deres uddannelsesvalg. 

Uddannelseslivet 
efter LEAPS

Naturfaglig interesse styrket med LEAPS
Gymnasial uddannelse. Det er fællesnævneren for de tre 
piger fra Esbjerg, der alle har gået på Kvaglundskolen, og 
som nu går i 1. g. To af dem har valgt en naturfaglig ret-
ning, nemlig biotek-linjen. Og LEAPS har haft en betydning 
for valget af netop denne linje: 

»LEAPS har haft indflydelse på, at jeg har valgt en natur- 
videnskabelig retning. I LEAPS går man ud og bruger 
hænderne – ligesom på biotek-linjen. Biotek er en blanding 
af biologi og kemi, og der er både teori og praksis. Man 
får først en teoretisk viden, og så går man i laboratoriet 
bagefter, hvor man er ca. 50% af tiden«, fortæller den 
ene pige. Også evnen til at tænke problemløsende  
er noget, de begge peger på som en vigtig kompetence: 

»LEAPS har lært os at gå i dybden og har givet os en 
bedre forståelse af det, vi har lært. Teorien er nemmere 
at forstå. Når man fremlægger, går man i dybden og 
snakker ikke kun overfladisk om emnet.« 

Den anden pige uddyber: »Vi havde en projektuge, hvor  
vi skulle interviewe en økonom, og jeg husker, hvordan 
man kom ud og selv tog ansvar. Frem for at læse om 
det i en bog, var man i dialog med en ekspert, som man 
kunne stille spørgsmål til.«

Og de peger på, at netop LEAPS med sin komplekse 
tilgang til problemstillinger, har givet dem et forspring i 
gymnasiet: Det er blevet nemmere at forstå de emner 
man arbejder med, ordentligt.

Derudover er de helt enige i, at LEAPS har givet dem 
nogle grundlæggende præsentationskompetencer, blandt 
andet grundet den store erfaring med at fremlægge: 
»Vores udstillinger var noget af det bedste. Det har gjort, 
at vi kan fremlægge og præsentere for fremmede, og at 
vi er vant til at stå foran 100 mennesker.« 

Fagligt løft
Den tredje pige går på gymnasiets sproglig linje. Hun 
kom til Kvaglundskolen i 9. klasse og fortæller, hvordan 
det var pludselig at havne i en LEAPS-klasse:

»LEAPS var virkelig meget anderledes end det, jeg var 
vant til, og mine veninder hjalp mig meget i starten. De 
tog virkelig godt imod mig, da jeg startede på skolen. På 
min gamle skole havde jeg ikke så gode karakterer, men 
mine karakterer steg, efter at jeg flyttede til Kvaglund. 
Vennerne og den måde, vi lærte på, var bedre. I dag er 
jeg kommet ind på gymnasiet med de karakterer, jeg fik i 
9. klasse. Så jeg er blevet meget bedre faglig.«

Bedre til at samarbejde og kommunikere
Også evnen til at samarbejde og kommunikere er noget, 
de to piger på biotek-linjen fremhæver som særligt ved 
LEAPS: Samarbejdet er ikke noget, alle bare kan. I LEAPS 
lærer man at arbejde sammen med alle og ikke kun sin 
vennegruppe, fortæller den ene af pigerne, og den anden 
supplerer: 

»LEAPS har været med til at gøre mig til en åben person. 
Jeg taler med alle kammerater og samarbejder med alle. 
I vores klasse var mere end halvdelen tosprogede, og så 
kan det godt være flovt at tale foran andre mennesker, 
men det er helt normalt nu.« 

BAGGRUND
De tre piger har alle gået på Kvaglundskolen i  
Esbjerg, og går nu i 1.g. To af pigerne går på  

biotek-linjen og den tredje går på sproglig linje.
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Afrunding



 KATA FONDEN ÅRSRAPPORT 2021 | 100

Afrunding 

Ved vejs ende i første fase af LEAPS-indsatsen står det klart, at gennemgribende skoleudvik-

ling samt komplet omstilling af en skoles pædagogiske grundlag er en både givende og kræ-

vende disciplin for alle involverede parter. Læringskurven er stejl for elever og personale på 

skolerne, og det er på den baggrund en imponerende præstation af de første 4 LEAPS-skoler. 

Skolerne har vist en særlig grad af vedholdenhed og dedikation til at gennemføre deres 

omstillinger. Det er ingen hemmelighed, at man i en hektisk skolehverdag kan have tendens 

til at falde tilbage i de trygge rutiner og kendte arbejdsformer, når usikkerheden melder sig. 

Det skal også nævnes, at lærerne ofte bevæger sig op ad udviklingsstigen i vidt forskellige 

tempi, hvilket kan resultere i asynkron kompetenceudvikling og en deraf følgende ubalance 

i de respektive lærerteams. LEAPS er ikke en lille opgave og heller ikke en let opgave for en 

skole, men en opgave, der kan give et særdeles tilfredsstillende afkast, hvis man holder fast 

i forandringen.

Analyserne af det samlede datagrundlag peger i retning af, at LEAPS gør en positiv forskel 

for både elever, personale og forældre på skolerne. LEAPS-initiativets relativt korte levetid 

skal dog fremhæves, idet der fortsat er tale om indikationer snarere end endelige resultater. 

Det er endvidere vores observation, at forandringsprocesser har forskellige forløb med for-

skellige udfordringer og resultater. LEAPS er ikke, og vil ikke blive en garanti for resultater.     

    

Det skal nævnes, at vi på dette stadie af LEAPS indimellem har set en manglende sammen-

hæng mellem de tal, der indsamles, og de læringssituationer, der dagligt udfolder sig på 

LEAPS-skolerne for elever, forældre, medarbejdere og skoleprojektledere. Af den grund har 

det været ambitionen at bringe de mange praksisfortællinger i spil som et supplement til 

rapportens fremstilling af de foreløbige kvantitative resultater i LEAPS-indsatsen. 

Afslutningsvis vil vi kort berøre 2 emner, som udgør en forudsætning for de rapporterede re-

sultater 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 omstillingen til at blive en 

LEAPS-skole. Det er en afgørende forudsætning, at LEAPS ikke blot betragtes som et sup-

plement til at løse skolens opgave, men derimod udgør omdrejningspunktet for alle skolens 

aktiviteter. I Kata Fondens arbejde med LEAPS er der fokus på at skabe resultater, og ikke 

mindst på at ændre de forhold, der er en forudsætning for at skabe resultaterne. 

Spredning
I kraft af Kata Fondens almennyttige forpligtelse, er der vedvarende fokus på at formidle de 

unikke indsigter og udbrede kendskabet til projektbaseret læring via LEAPS som inspiration 

for praktikere i grundskolen. Der 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.
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Spredningsaktiviteterne fandt i 2021 sted gennem følgende kommunikationskanaler:

• Nyhedsbrev (543 abonnenter)

• Facebook (1986 følgere)

• LinkedIn (478 følgere)

• Hjemmeside www.leapsskoler.dk (675 unikke brugere pr. måned)

• Årlig afholdelse af LEAPS-konference (110 deltagere)

• Digital udgivelse af LEAPS-årsskrift (85 åbninger)

Potentiale 
Vi kan konstatere, at interessen for LEAPS er høj i landets kommuner. Det har fra starten 

været intentionen, at LEAPS-netværket skulle udvides, såfremt indikationerne var positive. 

Fortsættelsen har et dobbelt formål, nemlig at måle langtidsresultaterne af LEAPS samt 

udvikle og teste skalerbare implementeringsmodeller med nye skoler. 

Vi glæder os derfor til at fortsætte samarbejdet med de 4 fortsætterskoler samtidig med, at 

vi kan byde 6 nye LEAPS-skoler velkommen med opstart i august 2022. 
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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. Sidst-

nævnte gennemfører én gang årligt statistiske analyser af de kvantitative data fra henholds-

vis AAU og Kata Fonden til intern brug. 

AAU har hovedsageligt fokus på elevperspektivet, mens Kata Fondens egne data ligeledes 

belyser skolernes samlede implementeringsproces. Det er vigtigt at pointere, at LEAPS er 

indført i løbende rul på skolerne, som præsenteret i rapportens indledende del, hvorfor 

populationen af LEAPS-elever på de 4 skoler er øget gradvist henimod 2022, hvor LEAPS 

implementeres på samtlige årgange. 

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, 

som fortsat vil blive fulgt tæt i næste fase af LEAPS-indsatsen.

AAU har publiceret 2 årsrapporter samt en afsluttende rapport fra følgeforskningen, som er 

tilgængelig via nedenstående link.46 VIVE bistår med statistisk bearbejdning af AAU-survey- 

data kombineret med implementeringsdata indsamlet af Kata Fonden.

Følgeforskning af LEAPS-indsatsen v. Aalborg Universitet
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. klas-

se 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 modenheds-

mæssig betragtning er vanskeligt for dem at besvare spørgeskemaundersøgelsen.

I surveyen skelnes mellem LEAPS-klasser og ikke LEAPS-klasser, og sidstnævnte anvendes 

som kontrolgruppe. Som det er præsenteret i rapportens indledende del, kan en sådan op-

deling 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 spørgeskema- 

undersøgelsen, der udgør det kvantitative grundlag i følgeforskningen.

46. For mere information, se www.leapsskoler.dk
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Antal respondenter i AAU-survey 2018-2021   

 LEAPS-elever Ikke LEAPS-elever Antal respondenter Svarprocent 

Pilotundersøgelse     
2018 (indgår ikke)  106    

Forår 2019 302 184 486 70%* 

Efterår 2019 488 321 809 64% 

Efterår 2020 822 201 1023 81% 

Efterår 2021 921 0 921 73% 

Total 2533 706 3239  

*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 ude-
lukkende 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%.

Fordeling af besvarelser ift. årgang i AAU-survey 2019-2021 

 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Total

LEAPS 3 556 465 220 589 421 279 2533

Ikke LEAPS 92 0 71 255 0 63 225 706

Total 95 556 536 475 589 484 304 3239

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 surveyresulta-

terne. Der gennemføres elevinterviews på alle klassetrin fra 1.–9. klasse på LEAPS-skolerne, 

og nedenfor ses en oversigt over afholdte elevinterviews i følgeforskningen.

AAU elevinterviews, 2019-2021

Forår 2019

Årgang Antal interviewede Piger Drenge

1.-3. klasse 16 9 7

4.-5. klasse 24 14 10

7.-8. klasse 18 9 9

Total 58 32 26

Forår 2020

Årgang Antal interviewede Piger Drenge

1.-3. klasse 15 9 6

4.-6. klasse 20 12 8

7.-9. klasse 24 15 9

Total 59 36 23

Forår 2021

Årgang Antal interviewede Piger Drenge

1.-3. klasse 49 26 23

4.-6. klasse 59 36 23

7.-9. klasse 58 35 23

Total 166 97 69
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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 opfølgningsinstrumenter, 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 lige- 

ledes 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 teambase-

rede 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 tilfreds-

hedsundersøgelser for henholdsvis skolernes pædagogiske personale samt forældre.

Nedenfor præsenteres antal besvarelser og svarprocenter herfor.

Antal respondenter i faglige test, Kata Fonden 2017-2021
 Deltagende årgange  Anslået svarprocent*

Baseline 54  75%

1 år med LEAPS 54  75%

2 år med LEAPS 54  75%

3 år med LEAPS 27  75%

Total 189  

Antal respondenter i lærersurvey Kata Fonden 2019-2022
 Antal respondenter  Svarprocent

Januar 2019 94  46%

Januar 2020 123  66%

Januar 2021 127  69%

Januar 2022 150  80%

Total 494  

    

Antal respondenter i forældresurvey, Kata Fonden 2018-2021
 Antal respondenter  Svarprocent

Maj 2018 561  25%

April 2019 683  33%

November 2020 686  37%

November 2021 685  38%

Total 2615  
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Det grundlæggende princip for Kata Fondens virke er at fungere som en katalysator for sko-

lernes 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 tilvejebringes 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). 

Kvalitative data fra LEAPS-aktiviteter på 4 skoler, Kata Fonden 2017-2021
Beskrivelse af aktivitet Antal gennemførte aktiviteter

Projektdata

Projektantal 251

Projektuger 1762

Forløbsvurderinger 119

Projektfremvisninger 251

Ledelse

Sparringsmøder m. skoleledelse 665

Styregruppemøder på skolerne 129

Kommunale styregruppemøder 55

Interviews med ledere og skolechefer 6

Lærere

Sparringsmøder m. lærerteams 829

Ressourcepersonmøder 472

Anden mødeaktivitet (antal møder) 32

Antal uddannede lærere 419

Kursusdage for lærerne 56

Interviews med lærere 14

Interviews med ressourcepersoner 12

Læringsberetninger (lærere) 353

Elever

Elevstyrede skole/hjem-samtaler (årgange) 103

Læringsberetninger (elever) 248

Interviews med elever 35

Forældre

Interviews med forældre 5

Diverse

Test og feedback af protokoller 21

Interviews med eksterne aktører 3

Værdianalyse af LEAPS-værktøjerne (alle skoler) 2
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Supplerende statistiske analyser v. VIVE
VIVE har foretaget analyser og statistiske tests af korrelationen mellem implementeringspro-

cent og surveyresultater fra såvel AAU som Kata Fonden. Analyserne indgår i årsrapportens 

perspektiveringsafsnit, og nedenfor præsenteres bilagstabeller for de anvendte datakryds.    

Tabel 1: Betydningen af implementeringsprocenten på elevernes generelle interesse

Jeg arbejder med spændende ting i skolen 

Implementeringsprocent >50% 0.14***

 (0.02)

Det er vigtigt for mig at lære det vi lærer i skolen 

Implementeringsprocent >50% 0.06***

 (0.02)

Jeg synes, jeg er dygtig i skolen 

Implementeringsprocent >50% 0.08***

 (0.02)

Det vi lærer i skolen er vigtigt for, at jeg senere kan tage en uddannelse 

Implementeringsprocent >50% 0.09***

 (0.03)

Note: Tabellen viser den statistiske sammenhæng mellem implementeringsprocenten opdelt i to kategorier på 

henholdsvis over og under 50% og udfaldsmål for generel interesse. Antal elever for de første tre spørgsmål: 2128-2187. 

Antal elever for sidste spørgsmål, hvor kun udskoling er blevet adspurgt: 1105. Analysen er lavet uden kovariater. 

* svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 10 pct. niveau. 

** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 5 pct. niveau.

*** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 1 pct. niveau.

Kilde: Data fra Kata Fonden & Aalborg Universitet, beregninger fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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Tabel 2: Betydningen af implementeringsprocenten på Deeper Learning-kompetencer

Jeg synes det er sjovt at finde løsninger på problemer 

Implementeringsprocent >50% 0.08***

 (0.02)

Det er vigtigt at diskutere de løsninger man finder frem til i projektarbejdet (LEAPS) 

Implementeringsprocent >50% 0.05**

 (0.02)

Jeg synes, jeg er god til at finde ud af hvordan jeg løser opgaver, selvom de er nye 

Implementeringsprocent >50% 0.04*

 (0.02)

Jeg ved hvad jeg kan gøre hvis jeg er kørt fast i en opgave 

Implementeringsprocent >50% 0.05**

 (0.02)

Note: Tabellen viser den statistiske sammenhæng mellem implementeringsprocenten opdelt i to kategorier 
på henholdsvis over og under 50% og udfaldsmål for Deeper Learning-kompetencer. Antal elever i analysen: 
2017-2117. Analysen er lavet uden kovariater. 
* svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 10 pct. niveau.
** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 5 pct. niveau.
*** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 1 pct. niveau.

Kilde: Data fra Kata Fonden & Aalborg Universitet, beregninger fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 

for Velfærd

 

Tabel 3: Betydningen af implementeringsprocenten på interesse for naturfag

Jeg synes, jeg er god til naturfag 

Implementeringsprocent >50% 0.08***

 (0.03)

Det er vigtigt for mig at lære de ting vi lærer i naturfagene 

Implementeringsprocent >50% 0.05*

 (0.03)

Vi arbejder med spændende emner i naturfagene 

Implementeringsprocent >50% 0.15***

 (0.03)

Note: Tabellen viser den statistiske sammenhæng mellem implementeringsprocenten opdelt i to kategorier 
på henholdsvis over og under 50% og udvalgte udfaldsmål for udskolingselevernes interesse for naturfag. 
Antal elever i analysen: 1130-1141. Analysen er lavet uden kovariater. 
* svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 10 pct. niveau.
** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 5 pct. niveau.
*** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 1 pct. niveau.

Kilde: Data fra Kata Fonden & Aalborg Universitet, beregninger fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter 

for Velfærd
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Tabel 4: Betydningen af implementeringsprocenten på henholdsvis forældre- og jobtil-
fredshed

Forældretilfredshed 

Implementeringsprocent >50% 0.12***

 (0.04)

Jobtilfredshed 

Implementeringsprocent >50% 0.05***

 (0.02)

Note: Tabellen viser den statistiske sammenhæng mellem implementeringsprocenten opdelt i to kategorier på 

henholdsvis over og under 50% og henholdsvis forældre- og jobtilfredshed. Antal forældre i analysen: 84, og 

antal lærere i analysen: 98. Analysen er lavet uden kovariater. 

* svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 10 pct. niveau.

** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 5 pct. niveau.

*** svarer til, at den statistiske sammenhæng er signifikant på 1 pct. niveau.

Kilde: Data fra Kata Fonden & Aalborg Universitet, beregninger fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
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