
Hvad kendetegner profilskoler i Danmark?



Profiltyper

Faglig profil
• Profil i snæver forstand: profilskoler med et særligt fokus i udvalgte 

fag (idræt, musik… talent-/eliteklasser i udskolingen)

Pædagogisk profil
• Profil i bred forstand: profilskoler med en bred pædagogisk tilgang til 

undervisningen (undersøgelsesorienteret/projektbaseret eller 
anvendelse af kunst i alle fag)



Forældres valg 
af skole

Kilde: Epinion (2017) ”Frit skolevalg”



Elevernes oplevelse af at være på en 
profilskole

Danmark Evalueringsinstitut har spurgt eleverne i 4.-9. klasse, hvordan de 
oplever skoledagen og undervisningen. Her fremhæves fem elementer, der 
ifølge de adspurgte elever medvirker til at gøre undervisningen god:

• Passende faglige udfordringer
• En god relation mellem lærer og elev
• Eleverne får en aktiv rolle i undervisningen
• Variation og alsidighed
• Mulighed for fordybelse og koncentration

kilde: EVA (2018), Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen.
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Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt både linjer og profiler gennem et 
casestudie og peger på, at lærernes kompetencer inden for profilen er afgørende. 
Det har også betydning, at lærerne er inddraget i udformningen af profilen, og at 
de løbende udvikler deres kompetencer inden for profilen.

Kilde: EVA (2017). Linjer og hold i udskolingen
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Effekten af profilskoler med faglig profil

• Øget tilstrømning af elever, men primært til særlige udskolingslinjer

• Der er ikke noget i fundne beskrivelser, evalueringer eller 
kvalitetsrapporter fra profilskoler med en faglig profil, som peger på 
et nævneværdigt fagligt udbytte eller øget trivsel for profilskolernes 
elever på tværs af klasser og klassetrin



Effekten af profilskoler med en bred 
pædagogisk profil
• LEAP-skoler (Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter)

• følgeforskning har indtil videre fundet tegn på øget engagement hos eleverne, som kobles til den 
projektbaserede læring

Aalborg Universitet (2019). LEAPS – årlig rapport fra følgeforskningen nr. 1

• KiDM (Kvalitet i Dansk og Matematik)
• Styrkelse af elevernes faglige kompetencer indenfor elementer i dansk og matematik og der er fundet øget 

udvikling af personlig og kulturel identitet og dannelse af eleverne. 

• Det vurderes desuden, at den sociale baggrunds betydning for elevernes læring mindskes særligt i dansk.

Kvalitet i Dansk og Matematik - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i samarbejde med Skolelederforeningen og 
Danmarks Lærerforening (2019): Et lodtrækningsforsøg med fokus på undersøgelsesorienteret dansk- og 
matematikundervisning



Effekten af profilskoler med en bred 
pædagogisk profil
NEST i Aarhus  
I Nest anvendes specialpædagogiske strategier, som eksempelvis visuelle støttesystemer, struktur, 
vedholdenhed, forudsigelighed og et særlig fokus på indretningen

Resultater indtil nu

• Evalueringen af de første Nest klasser i Aarhus viser, at eleverne med autisme udviser signifikant 
mindre adfærd associeret med autisme nu end ved skolestart - og at eleverne både med og uden 
ASF (autisme spektrum forstyrrelse) fagligt klarer sig på lige fod med eller bedre end elever på 
samme klassetrin i både dansk og matematik

• Lærere og pædagoger, der arbejder med Nest inspireret praksis fortæller, at det letter deres 
arbejde og skaber deltagelsesveje for mange flere børn, både socialt og læringsmæssigt

• Nest inspireret pædagogik har spredt sig til en lang række klasser, skoler og dagtilbud – både i og 
udenfor Aarhus



Andre relevante pointer 

• ‘Udviklingsdynamoskoler’ for andre skoler

• Ikke alt kan måles! Eleverne arbejder målrettet med og opnår 
kompetencer, som ikke nødvendigvis testes ved afgangsprøverne 
(EVA, 2016)

• Profilskoler kan kræve tilførsel af ekstra ressourcer 
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