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Velfærdssamfundet �er under pres. Over-
alt skal der spares. Nye produkter og 
services udvikles med henblik på at 
rationalisere og skabe merværdi. Sko-
len forventes at deltage i den proces og 
kan med fordel anvende situationen til 
at udvikle skolen. 

Skoleforvaltningen i Odense ar-
bejder med udgangspunkt i en øko-
nomisk virkelighed på at moder-
nisere skolen for at rationalisere 
børnenes læring. Innovation ska-
bes i tværfaglige sammenhænge, 
hvor det lykkes at sætte forskel-
lige kompetencer i spil. Herigen-
nem udvikles nye arbejdsformer 
og metoder, som må have såvel 
et teoretisk som praktisk belæg 
for at sikre, at man ikke løber 
en risiko med børns læring, men 
derimod skaber et nyt og mere 
effektivt læringsrum til glæde for 
børnene og derigennem også for 
samfundsudviklingen.

Det helt centrale, men også meget 
abstrakte spørgsmål for denne udvik-
lingsproces er, hvordan man skaber 
et læringsmiljø, hvor flest børn lærer 
mest muligt af det rigtige? 

Derfor �må �man som det første spørge sig 
selv, hvad børnene skal lære? Der skal 
ikke herske nogen tvivl om, at børnene 
skal være fagligt stærke. De skal kunne 
dansk, matematik, sprog mm. Ud-
fordringen er, at det har der været en 
stærk fokusering på de seneste mange 
år, uden at det ifølge Pisa-tests har re-
sulteret i væsentlige forbedringer.

Ud over de faglige mål, som er 
centrale i projekt ”Bevægelig Skole”, 
bør man stille sig spørgsmålet: Skal 
de børn, vi uddanner til fremtiden, 
kunne andet og mere end det faglige? 
Ja, danske børn skal også lære at ar-
bejde selvstændigt og at samarbejde på 
tværs af fag, idet det bliver en væsentlig 
kompetence i den fortsatte samfunds-
udvikling. I fremtiden skal de udvikle 
kompetencer, der gør dem konkurren-
cedygtige i en global konkurrence. 

Det �næste �spørgsmål, �man må stille sig, 
er, hvordan så mange børn som muligt 
lærer det, de skal lære?

Der eksisterer omfattende viden, 
som påviser, at den traditionelle un-
dervisningsform, hvor én lærer under-
viser én klasse i ét fag, ikke er tilstræk-
kelig. Mange børn starter lærelystne og 
nysgerrige i skolen, men mister nysger-
righeden og motivationen til at lære. 
Derfor må der en radikal ændring af 
undervisningspraksis til for at forbedre 
børnenes læring og motivation.

Med henblik på at sikre den udvik-
ling har man kigget på et stort skole-
udviklingsprojekt i Ontario i Canada, 
som har vist sig at være meget effektivt. 
I det er der arbejdet på at skabe større 
helhed i børns og unges hverdag. Dette 
gøres ved i højere grad at inddrage for-
eningslivet i et samarbejde om at skabe 
sammenhæng i børns og unges skole- 
og fritidsliv. 

Samtidig viser den nyeste forskning, 
at en højere grad af inddragelse af fy-
sisk aktivitet i læringsaktiviteter og fy-
sisk aktive pauser i undervisningen har 
en positiv indflydelse på læringsudbyt-
tet. Heldagsskolen og det tværfaglige 
samarbejde, som der lægges op til i 
Odense Kommunes skoleudviklings-
projekt, kan skabe optimale rammer 
for, at krop og fysisk aktivitet bliver en 
integreret del af den daglige undervis-
ning og dermed til gavn for børnenes 
fællesskaber samt deres læring og triv-
sel.

Den �vigtigste �faktor i en god skole, og 
dermed i børns læring, er den daglige 

undervisning. Der er forskningsmæssig 
belæg for, at det gøres ved at udvikle 
klasserumspraksis, så den tager ud-
gangspunkt i den nyeste viden. Dette 
vil Odense Kommune sikre ved at fri-
give midler til kompetenceudvikling 

for underviserne, som skal føre til 
en udvikling af denne. Syddansk 
Universitet ved Institut for kultur-
videnskaber og Institut for idræt 
og biomekanik samt University 
College Lillebælt har derfor ind-
gået et partnerskab med Odense 
Kommune og formuleret et 
forsknings- og udviklingspro-
jekt, som tager fat i den nyeste 
viden om klasserumspraksis. 

Udgangspunkt i de udvik-
lings- og forskningsprojekter, 
som partnerskabet fokuserer 
på, vil være de projekter, som 

lærerne og skolerne allerede har 
igangsat eller ønsker at igangsætte 

i samarbejde med forskere. Gen-
nem denne bottom-up proces og 

med udgangspunkt i et ligeværdigt 
samarbejde, sikres lærernes ejerskab 
til forandringerne. Et centralt punkt 
i projektet er således, at praktikerne, 
der er tættest på eleverne, bliver aktivt 
medvirkende i forskningen. 

Det �er �forventningen, at lærere og pæ-
dagoger får ny viden og lærer at bruge 
en række udviklings- og innovations-
værktøjer, så forandringerne etableres 
og fortsætter, efter at vi forskere har 
trukket os tilbage. Praktikerne får, så 
at sige, forskningskompetence i egen 
praksis. 

Tesen i projekt ”Bevægelig skole” er, 
at kroppen bør have en central rolle, 
hvis gode læringsoplevelser for alle ele-
ver skal blive en realitet, og dermed at 
alle elever gennemfører en ungdoms-
uddannelse. Projektet tager derfor 
udgangspunkt i, at en højere grad af 
inddragelse af kroppen i læringen vil 
kunne støtte, motivere og stimulere 
alle elever. 

”Bevægelig Skole” er et interessant 
projekt for Odense Kommune, fordi 
det kan forbedre elevernes læring og 
trivsel, det er interessant for SDU og 
UCL, fordi det kan bidrage med ny 
viden om, hvad der virker, og det er 
vigtigt for samfundet generelt, fordi 
det gennem mere og bedre læring for 
alle kan styrke elevernes samlede kom-
petenceprofil og forberede eleverne til 
bedre at kunne gennemgå efterfølgen-
de uddannelsesforløb og blive aktive 
samfundsborgere.
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Fremtidens skole

Projekt Bevægelig Skole i Odense kan 
forbedre elevernes læring og trivsel

 Af Lars Elbæk og Michael Bjørn
� hhv.�lektor�på�Institut�for�idræt�og�biomekanik,�SDU,�
� og�chefkonsulent,�University�College�Lillebælt

[ Den vigtigste faktor� i 
en god skole, og der�med 
i bør�ns lær�ing, er� den 
daglige under�visning.

KroniK

[ OB skal beholde de spiller�e, de har� nu, 
og få dem spillet sammen. Så skal de nok 
få mer�e ud af det og komme til tops igen.
Jan Ole Johansen, Kappelhøj 17, Søby Ærø

oB: �På sigt er en god talentudvikling i ungdomsafde-
lingen alfa og omega. Det skal suppleres med at ta-
lentspejde i de mindre fynske klubber, så de bedste 
talenter samles i OB. 

Det er ikke altid bedst at købe udenlandske spil-
lere, men forretningen med at købe billigt, udvikle og 
sælge dyrt, hører vel med til moderne fodbold. Der 
opstår bare nogle huller, når spillere som Djiby Fall og 
Utaka forsvinder. 

Et godt forsvar er det bedste udgangspunkt for at 
blive mester. Det ser man gang på gang. Det er oftest 
det hold, der lukker færrest mål ind, som bliver me-
ster. OB har altid været gode i den disciplin - med en 
mærkbar nedgang det sidste års tid. For meget afven-
ten, for lidt konsekvens og personlige fejl har kostet 
mange mål det sidste år. Er Anders Møller Christen-
sen ved at blive lidt rusten? 

På midten ser det fint ud - blot skal de to dejlige 
boldspillere Falk og Schoop have nogle flere muskler, 
så de bliver sværere at flytte med. Men der skal også 
være nogle til at lave målene, og det er pt. ret svin-
gende, hvordan det går med det. Det skal der arbejdes 
hårdt på, hvis der skal mesterskab i hus.

Umiddelbart ser Poul Hansens indkøb fornuftige 
ud, og Troels Bech er en dygtig træner.

Så skal ledelsen bare lade være med at fyre hele 
bundtet igen lige pludselig, for så bliver alt da sat flere 
år tilbage.
Henning �Hermes �Petersen, �Hedekrogen 5, Glamsbjerg

God talentudvikling er vejen frem

�■OB’s mesterhold fra 1989. Bagerst fra venstre: Hold-
leder Erik Birkholm, læge Christen Villberg, Ulrik  
Moseby, Jan Topp Rasmussen, Morten Donnerup, Claus 
Jensen, Lars Foged, Jess Thorup, Lars Jacobsen, Johnny 
Hansen, Leon Hansen og træner Roald Poulsen. 
Forrest fra venstre: Direktør Per Bartram, Sten Petter-
son, Steen Nedergaard, Lars Høgh, Kim Ziegler  
og Lasse Skov.

[ Danke, danke, danke, danke! Ja, jaa, jaa, Jawohl!
Svenske avisoverskrifter efter Sveriges forrygende comeback i VM-fodboldkampen mod 
Tyskland, der blev vendt fra 0-4 til 4-4. Fra Expressen og Aftonbladet.


