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Det er vigtigt at have valgt en ansvarlig 
 arbejdsgruppe for udviklingsforløbet på skolen. 
 Forskningen viser, at dette øger sandsynligheden for 
en succesfuld forandringsproces. Inden processen 
igangsættes, skal ledelsen og arbejdsgruppen des-
uden have en rimelig idé om, hvor mange ressourcer 
der samlet kan afsættes til udviklingsforløbet.

Figur 1-1: Overblik over materialet

1 Indledning
Dette materiale indeholder inspiration til det gode 
udviklingsforløb – fra opstart til forankring – med 
fokus på det pædagogiske personales inddragelse 
og ejerskab. 

Materialet er udviklet som en del af Undervisnings-
ministeriets Program for løft af de fagligt svageste 
elever.

Det er udviklet som en opskriftbog. I kan vælge mel-
lem nedenstående anvendelsesmuligheder:

• Gennemføre udviklingsforløbet skridt for skridt 
efter den ramme, vi beskriver her

• Udvælge enkeltelementer I ønsker at arbejde med
• Lade jer inspirere, men udvikle jeres helt egen 

proces.

Målgruppen er tovholder og arbejdsgruppe på 
skolerne. Dvs. de personer, der har ansvaret for, at 
der på skolen besluttes og gennemføres ønskede 
ændringer, der skal bidrage til et fagligt løft for 

elever med gennemsnitskarakterer under fire i dansk 
og/eller matematik.

Formålet med dette materiale er at lade jer inspirere 
(tovholder og arbejdsgruppe) til, hvordan I kan gen-
nemføre det gode udviklingsforløb. Materialet bygger 
på processer og redskaber, som allerede anvendes 
på mange skoler, herunder særligt kendetegnene for 
professionelle læringsfællesskaber. Vi håber derfor, 
at I finder mange genkendelige elementer og selvføl-
gelig også kan hente inspiration. 
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Materialet er udviklet, så alle møder kan gennemfø-
res i teams, uafhængigt af om skolen er organiseret 
i årgangsteams, fagteams eller klasseteams. Der skal 
endvidere tages stilling til, om særlige fag personer skal 

deltage i mødet, fx faglærere, læsevejleder, psykolog 
osv. Desuden kan I få behov for at op- eller nedskalere 
processerne, afhængigt af hvor omfattende ændringer 

I arbejder med.

Konkret består materialet af fire faser som illustreret nedenfor:

I fase 1 skaber I en dyb indsigt i de elever, hele 
udviklingsforløbet handler om. Dette sker gennem 
systematisk indsamling af data (alt fra tests over 
registrerede baggrundsoplysninger til systematisk 
observation). Her er det vigtigt, at arbejdsgruppen er 
med til at styre processen og bl.a. udvikler redska-
ber/principper til systematisk dataindsamling. Her 
kan der hentes inspiration i vidensopsamlingen om 
dansk og vidensopsamlingen om matematik, der 
ligeledes er udviklet under programmet.

 
Fase 2 består af et teammøde, hvor medarbejdere 
og ledelse sammen reflektere over de indhentede 
data og på den baggrund skaber et fælles billede 
både af eleverne, det hele handler om, og af hvor-
dan denne elevgruppe reagerer på forskellige typer 
undervisning. Her kan der igen hentes inspiration i 
vidensopsamlingen om dansk og vidensopsamlin-
gen om matematik.

I fase 3 gennemføres et teammøde med fokus på de 
involverede læreres undervisningspraksis og inten-
tionen om, hvad teamet og arbejdsgruppen ønsker 
at gøre anderledes, samt konkrete bud på, hvordan 
det kan gøres. Fra 2018 kan der hentes inspiration i 
de redskaber, der udvikles under programmet i løbet 
af 2017. 

Fase 4 er en cirkulær fase, hvor I afprøver nye 
indsatser, mødes og evaluerer dem, justerer jeres 
praksis og gentager. 

Ud over beskrivelsen af de fire faser indeholder 
materialet tre bilag:
1. Et bilag med materiale til medarbejderne, som I 

kan kopiere og anvende mere eller mindre direkte 
i arbejdet

2. Et bilag med skabeloner for en række gode red-
skaber til styring af udviklingsforløb 
– alle søgt holdt så simple som muligt

3. Et bilag med henvisninger til referencer.

1.1 Lidt om ledelsens rolle

Den anvendte tilgang til udviklingsforløb bygger 
på et involverende princip, hvor medarbejderne får 
stor indflydelse på, hvilke indsatser der anvendes, 
og hvordan der følges op herpå. Der lægges relativt 
meget ansvar ud til teamene i forbindelse med lø-
bende kollegial sparring og opfølgning. Denne tilgang 
er valgt, fordi forskningen viser, at det er vigtigt 
at skabe ejerskab og motivation hos medarbejder-
ne gennem anerkendelse, løbende inddragelse og 
drøftelser. 

Hvis det er muligt, er det iflg. Viviane Robinsons 
forskning en god idé, at lederen deltager i undervis-
ningen i løbet af processen for dermed også at blive 
klædt bedre på til at være vejleder i fase 4. Figuren 
nedenfor illustrerer, hvordan ledelsen kan øge styrin-
gen i udviklingsforløbets forskellige faser.

Figur 1-2: Ledelsens redskaber til rammesætning og styring

Fokus på eleverne

1

Fælles forståelse

2

Valg af redskab

3

Forbered/justér
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Brug data

• Præsentér centrale 
data, der viser udfor-
dringer og muligheder

• Skab få gode og foku-
serede observations-
punkter

Afgræns valg

• Opsæt klare mål for, hvad metoden 
skal kunne

• Opsæt klare rammer for tid og 
ressourcer afsat til arbejdet

• Udvælg få konkrete metoder, med-
arbejderne kan vælge imellem

Deltag i afprøvning

• Deltag i udvikling af mål, der skal følges op på

• Bidrag med centrale data til de løbende evalueringer

• Deltag i evalueringsmøder

• Hvis muligt - giv sparring på selve gennemførelsen, 
evt. gennem observation og ledelsessparring

1 3 4



76

Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Fokus på de elever det handler om (fase 1)  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb  Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Indledning  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb

Sådan støtter du udviklingsforløbet 

Ledelsen skal vise en tydelig støtte til gennemførel-
sen af en ny indsats eller praksis både før, under og 
efter gennemførelsen. Det betyder, at ledelsen med 
fordel kan:
• Vise tillid og dele ansvar
• Sikre, at personale- og skolekontekst tages i be-

tragtning ved valg af indsatser
• Sikre, at det pædagogiske personale har en for-

ståelse af, hvad der skal ske, og dermed en positiv 
holdning til ændringen

• Tildele ressourcer til tilstrækkelig oplæring og 
kompetenceudvikling, der er afstemt i forhold til 
indsatsen

• Sikre tilstedeværelse af vejledere og relevante 
fagpersoner, fx faglærere, psykolog osv.

Sådan støtter du udviklingsforløbet som 
professionelt læringsfællesskab

• Vise tillid og dele ansvar
• Understøtte en kultur, som bygger på sparring 

og feedback mellem ledere og det pædagogiske 
personale og mellem det pædagogiske personale 
indbyrdes

• Understøtte det pædagogiske personales team-
samarbejde og skabe rum for faglig dialog om 
indsatsen

• Hjælpe det pædagogiske personale i deres daglige 
praksis gennem at:

• udvise dedikeret og kontinuerlig støtte
• være fleksibel og give personlig støtte
• give administrativ støtte
• Understøtte, at indsatsen forankres i den videre 

praksis.

Fase 1 består i sikre, at alle får en fælles og detal-
jeret forståelse af de elever, der skal være fokus 
på i programmet – både i det første år og over de 
kommende tre år. 

Det handler om, at I danner jer et databaseret og 
så konkret billede som muligt af elevernes faglige 
niveau i dansk og matematik, deres ressourcer, triv-
sel og læringsvanskeligheder. Skoler, som anvender 
LP-modellen, SMTTE, vækstmodellen eller lignende 
analysemodeller i samarbejdet om elever, vil med 
fordel kunne anvende disse modeller i dette arbejde.

Figur 2-1: Overblik over fase 1

Hvem bør inddrages?

• Lærere i dansk og matematik i  
udskolingen og evt. i øvrige fag

• Skolens vejledere og relevant pædagogisk  
personale (AKT, læsevejledere, matematikvejle-
dere etc.)

• Skolens ledelse

• Evt. PPR.

I EVAs rapport Et bevidst blik på alle elevers læring. Syste-
matisk brug af data til udvikling af undervisningen fra 2014 
gives et uddybende indblik i, hvilke data I kan inddrage, og 

hvordan I kan arbejde systematisk med  
at indhente og anvende dem i planlægningen af både under-
visningen og den løbende evaluering.

2  Fokus på de elever,  
det handler om (Fase 1)

Fokus på eleverne Hvordan gør vi? AfprøvningFælles forståelse 
af elevgruppen

Grundlag for et detaljeret helhedsbillede af elever-
nes faglige niveau i dansk og matermatik, deres 
ressourcer, trivsel og læringsvanskeligheder

• Indhentning af eksisterende kvantitative data

• Udvikling af tegn (observationspunkter) til syste-
matisk kvalitativ dataindsamling

• Observation som en del af undervisningen

Resultat Aktiviteter

1 2 3 4
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I skal først identificere de elever, som I ønsker at 
arbejde med i programmet for løft af de fagligt 
svageste elever. Det skal være de elever, I på skolen 
vurderer, har brug for et fagligt løft for at kunne få 
minimum fire i gennemsnit i dansk og/eller matema-
tik ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. 

Denne udvælgelse kan med fordel varetages af en 
fra arbejdsgruppen (tovholder, vejleder eller ledel-
sesrepræsentant). Han/hun kan fx udvælge elev-
gruppen ved at undersøge, hvem der scorede ”ikke 
tilstrækkeligt” eller ”mangelfuldt” i de nationale test 
i 6. klasse, blev vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. 
klasse eller havde under fire i gennemsnit i årskarak-
ter i dansk og/eller matematik efter 7./8. klasse. 

Når elevgruppen er valgt, er det vigtigt, at I i fælles-
skab går i gang med at nuancere jeres viden om ele-
vens ressourcer for faglig progression. Det pædago-
giske personale bør have et detaljeret helhedsbillede 
af elevens læringsressourcer og vanskeligheder, der 
er baseret på både kvantitative og kvalitative data 
for at kunne målrette undervisningen elevens behov. 

En fra arbejdsgruppen eller fx en fra skolens pæ-
dagogiske læringscenter kan med fordel indsamle 
kvantitative data fra eksisterende systemer. Det 
kan fx være:
• Opdaterede testresultater i dansk og matematik
• Karaktergivning i alle fag
• Fraværsdata
• Individuelle trivselsdata.

Det pædagogiske personale vil selv skulle indsam-
le en række kvalitative data, der kan komme fra 
elevprodukter, elevsamtaler om og observationer af 
elevens:
• Læringsudbytte/faglige niveau i dansk og matema-

tik (og evt. øvrige fag)
• Sproglige niveau (evt. dansk som andetsprog) 
• Deltagelses- og mestringsstrategier
• Motivation og lyst til at lære
• Specifikke og generelle læringsvanskeligheder (fx 

dysleksi, dyskalkuli, ADHD og autisme)
• Relationer til det pædagogiske personale
• Relationer til klassekammeraterne (fx mobning 

eller eksklusion)
• Reaktion på og aktivitet ved forskellige læringsfor-

mer.
Herudover kan der være nogle bekymrende faktorer 
i spil, som skal håndteres af andre end skolen. Det 
kan være udsathed pga. familieforhold (fx misbrug, 
langtidsfattigdom) eller egen psykisk sygdom. Det 
kan være en god idé at parkere disse faktorer, så de 
ikke fylder, når I skal danne jer et fælles billede af 
elevens faglige niveau, men samtidig ikke glemmes.

Indsamlingen af kvalitative data kan med fordel 
arrangeres, så forskelligt pædagogiske personale får 
ansvar for at observere forskellige elever. Vælg at 
lade mindst to personer observere hver elev. Dette 
mindsker arbejdsbyrden for lærerne, der skal obser-
vere færre elever, og øger fokusset på den enkelte 
elev.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kvalitative 
data skal indsamles systematisk. Her kan en eller 
flere fra arbejdsgruppen udvikle en række konkrete 
tegn, som det pædagogiske personale systematisk 
skal se efter hos eleverne og i undervisningen over 
en kortere periode, fx en uge. På denne måde skær-
pes deres observation, og viden indsamles mere 
systematisk og ensartet. 

Et helhedsperspektiv på eleven 
Inspireret af Nordahl og Hansen (2016).

Kontekstperspektivet – I undersøger elevernes reaktion på 
konteksten/omgivelserne, fx:

• Relationen mellem lærer og elev

• Elevens reaktion på forskellige strukturer/didaktiske 
metoder i undervisningen

• Elevens reaktion på og anvendelse af feedback:
• Relationerne mellem eleverne
• Graden af inklusion eller evt. mobning
• Samarbejdet mellem hjem og skole.

Aktørperspektivet – I ser på eleverne som aktører i deres 
eget liv, som derfor handler ud fra deres egen oplevelse og 
intentioner, fx:

• Hvordan oplever eleven eller eleverne det at være i 
denne situation?

• Hvad er eleverne motiveret for?

• Hvad er elevernes intentioner? Hvad prøver de at opnå 
med deres adfærd?

• Hvordan oplever eleverne sig selv i relationen til lærerne 
eller de andre elever?

• Hvordan er elevernes oplevelse af lærernes eller de 
andre elevers adfærd?

Individperspektivet – I ser på, hvilke individuelle faktorer 
der påvirker situationen, fx:

• Faglige kompetencer, fx intelligens, ordblindhed

• Sociale kompetencer, fx generthed

• Psykiske problemer eller diagnoser, fx angst, ADHD.

Vær dog opmærksom på ikke at tillægge individuelle faktorer 
for høj vægt i beskrivelsen af adfærd.  
Er der fx andre fag eller grupper, hvor udfordringerne ikke 
opstår?

Inspireret af Nordahl og Hansen (2016).

I kan vælge at tage afsæt i de tegn og analysemo-
deller, I allerede arbejder med. I kan også lade jer 
inspirere af det helhedsperspektiv på eleven, som 
er præsenteret i boksen nedenfor, samt de konkrete 
eksempler på indholdsmæssige elementer og under-
visningsformer, der virker, som præsenteres i vi-
densopsamlingen for dansk og vidensopsamlingen 
for matematik.

Det er en fordel, hvis tegnene udvikles 
sammen med det pædagogiske personale, 
der skal observere eleverne. Det øger deres 
forståelse af tegnene og deres motivation for 
at gennemføre observationerne og vurderin-
gerne systematisk. 
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Figur 3-1: Overblik over fase 2

Formålet med fase 2 er, at det team/de teams, der 
skal arbejde med programmet, og arbejdsgruppen 
foretager en grundig fælles analyse af elevernes 
forudsætninger for at lære og af egen praksis i 
undervisningen. Analysen skal sikre en optimal bag-
grund for valg af indsats i næste fase. 

Mange skoler afholder i dag klassekonferencer. De 
vil være et naturligt afsæt for en fælles afklaring af, 
hvilke elever der skal indgå i programmet. Alternativt 
kan I vælge at inddrage et teammøde til den fælles 
afklaring (årgang, fag eller klasse).

Uanset hvilken ramme I bruger, bør I overveje, om 
der er personer uden for teamet og arbejdsgruppen, 
der kan bidrage til perspektiveringen af de indhente-
de data og dermed styrke helhedsbilledet af eleven. 
Det kan fx være kolleger, der underviser eleverne i 
andre fag end dansk og matematik og/eller PPR. De 
kan i så fald inviteres med til mødet. Hvis skolens 
pædagogiske læringscenter (PLC) ikke er repræsen-
teret i arbejdsgruppen, vil de også være en relevant 
ressource at invitere til at hjælpe med refleksionen 
over data.

I bilag 2 er der indsat et forslag til, hvordan I kan 
forberede og gennemføre mødet. 

Formålet med fase 3 er, at teamet/de teams, der 
skal arbejde med programmet, og arbejdsgruppen bli-
ver enige om, hvilken indsats I vil arbejde med for 
at løfte eleverne i målgruppen. Fokus i denne fase er 
derfor at få en fælles faglig og didaktisk refleksion 
over, hvilken indsats, I vurderer, er mest velegnet at 
arbejde videre med. 

I programmet udvikles i løbet af 2017 en række 
redskaber, som evt. kan inspirere jer i denne fase. 
Derudover er der mange andre indsatser, der kan 
give et fagligt løft for målgruppen. Det kan være ind-
satser, I allerede anvender. Indsatser, I tidligere har 
overvejet at anvende, eller nye indsatser, I er blevet 
introduceret for af kolleger, på kurser mv. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke 
er et mål i sig selv, at I vælger nye indsatser. Målet 
kan lige såvel være at arbejde videre og evt. mere 
fokuseret med noget, I allerede gør.

Figur 4-1: Overblik over fase 3

Tilpasning til lokal kontekst

Nye indsatser eller ændret praksis kan være 
vanskelig at gennemføre, hvis det kræver store 
ændringer i det pædagogiske personales daglige 
praksis, og der ikke tages højde for de erfaringer, 
de har i forvejen. Det er vigtigt, at der er mulig-
hed for (en vis) tilpasning af indsatsen, så det er 
muligt at tage højde for den kultur og organisering, 
der er på skolen, samt de erfaringer, skolen har 
med udviklingsprojekter. Hvis I vælger en indsats, 
alene fordi den er kendt eller populær, er sandsyn-
ligheden for en god implementering begrænset 
(Dyssegaard m.fl. 2017).

4  Vi udfolder, hvordan  
vi vil gøre (Fase 3)

Fokus på eleverne Hvordan gør vi? AfprøvningFælles forståelse 
af elevgruppen

En detaljeret beskrivelse af hver elev i den elev-
gruppe, I har valgt at arbejde med. Beskrivelsen 
inkluderer:

• Hvilke faglige vanskeligheder eleverne har, og 
hvilke(n) I vil arbejde med hos dem hver især

• Hvilke fremmende og hæmmende faktorer for 
elevernes læring og trivsel I vil forholde jer til i 
det forløb, I designer til eleven/gruppen af elever

• Forberedelse af fælles møde

• Gennemførelse af møde, der giver mulighed for 
systematisk reflektion over hver elev

• Opsamling og beslutningsreferat

 
OBS: Mødet kan afholdes inden for rammerne af eksiste-
rende møder, fx som klassekonference eller i årgangsteam/
fagteam/klasse/team

Resultat Aktiviteter

1 2 3 4

Fokus på eleverne Hvordan gør vi? AfprøvningFælles forståelse 
af elevgruppen

Grundlag for at træffe endelig beslutning om, 
hvilke konkrete indsatser der skal gennemføres 
for eleverne. Dette inkluderer fx det pædagogiske 
personales vurdering af:

• Hvad der konkret vurderes at kunne give elev-
gruppen/elevgrupperne et fagligt løft i dansk og/
eller matematik

• Hvad det er muligt og realistisk at gennemføre

• Hvilke ressourcer hos kolleger og samarbejds-
partnere det kan blive relevant at inddrage.

• Forberedelse af fælles møde

• Gennemførelse af møde

• Opsamling og beslutningsreferat

Resultat Aktiviteter

1 2 3 4

3   Fælles forståelse af 
elevgruppen (Fase 2)
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Processen i denne fase vil variere, alt efter om I 
allerede har valgt en indsats eller ej. Hvis I ikke har 
valgt en indsats, vil der ligge en del forberedelse i at 
få undersøgt, hvilke indsatser I ønsker at drøfte som 
mulige løsninger med resten af teamet. Hvis indsat-
sen allerede er valgt, kan I enten vælge at gå direkte 
til den didaktiske planlægning af indsatsen (se fase 
4), eller I kan vælge stadig at inddrage et teammøde 

til fælles refleksion over, hvordan I ønsker at udfolde 
og omsætte den valgte indsats i undervisningen. 
Behovet for en fælles refleksion vil variere alt efter 
indsatsens omfang og karakter.

I bilag 2 er der indsat et forslag til, hvordan I kan 
forberede og gennemføre et teammøde – uanset om 
I allerede har valgt indsatsen eller ej. 

Vigtigt at forstå, hvordan ændringen skal gennemføres i praksis 

Det er vigtigt, at det pædagogiske personale forstår, hvordan ændringen skal gennemføres i praksis. 
Ellers er der risiko for, at de ikke følger de nye retningslinjer. Det styrker det pædagogiske personales 
evne til at omsætte en ny indsats i egen praksis, hvis de får præsenteret videooptagelser af, hvor-
dan de kan arbejde med indsatsen (Dyssegaard m.fl. 2017).

Figur 5-1: Overblik over fase 4

5 Planlægning, gen nem- 
 førelse og syste matisk 
opfølgning og justering 
(Fase 4)

Formålet med fase 4 er at få planlagt, gennemført 
og løbende evalueret jeres metode. Det pædago-
giske personale har ansvaret for at planlægge, 
gennemføre og løbende evaluere udviklingsforløbet, 
mens arbejdsgruppen har ansvaret for at planlægge 
og monitorere hele indsatsen, herunder ansvaret for 
den samlede evaluering af indsatsen. Arbejdsgrup-
pens opgaver fremgår af bilag 1.

Det er ledelsens/arbejdsgruppens opgave at vurde-
re, hvor megen forberedelsestid det pædagogiske 
personale skal have – og hvor meget af tiden der 
kan/skal ligge i fælles forberedelse. Fordelen ved 
fælles forberedelse er, at det kan styrke motivatio-
nen, den faglige inspiration og fælles forståelse hos 
det pædagogiske personale.

Fokus på eleverne Hvordan gør vi? AfprøvningFælles forståelse 
af elevgruppen

En didaktisk plan for hver lærer/pædagogs gen-
nemførelse og løbende evaluering af indsatsen, 
der understøtter den faktiske gennemførelse, 
løbende evaluering og justering af indsatsen.

• Didaktisk plan (evt. udviklet på fælles møder)

• Løbende evaluering

• Løbende evalueringsmøder

• Justering

Resultat Aktiviteter

1 2 3 4
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Om mål og tegn på undervisningens kvalitet

Det har stor værdi for gennemførelsen af indsatsen, hvis 
underviserne (enten alene eller i teamet) bruger tid på at 
forklare, hvorfor de valgte aktiviteter skulle føre til de øn-
skede mål. Hvad er kerneelementerne i indsatsen? 

I kan derfor med fordel supplere mål og tegn på elevens 
udbytte med mål og tegn for undervisningens kvalitet.

Et godt mål for undervisningskvalitet tydeliggør jeres 
antagelser om, hvad der skal til, for at eleverne lærer det, 
I ønsker. Det gode mål for undervisningskvalitet er derfor 
formuleret med et klart afsæt i de aktiviteter/ændringer, det 
pædagogiske personale planlægger at gennemføre i deres 
undervisning/praksis. De kan fx vedrøre mål for, hvordan:

• Det gode intensive læringsforløb ser ud
• Den gode feedback ser ud
• Den gode elevinddragelse og det gode elevsamarbejde 

ser ud
• Virkelighedsnær undervisning ser ud
• Et godt psykisk, fysisk og æstetisk læringsmiljø ser ud, 

herunder for hvilke kommunikationsformer, relationer og 
roller der skal opstå i processen. 

• Etc.

Et tegn på undervisningskvaliteten kan dog også vedrøre 
elevernes deltagelse, da det også kan indikere, om under-
visningen har en kvalitet, der styrker elevens udbytte. Et 
tegn på undervisningskvalteten kan derfor også være, om 
eleven møder op til undervisningen, om hvordan eleven del-
tager i klassesamtalen og elevens muligheder for at forstå 
lærerens præsentation og for at arbejde selvstændigt (EVA 

2014). 

5.1 Didaktisk planlægning

Den første opgave bliver at planlægge det konkrete 
didaktiske forløb på baggrund af den valgte ind-
sats. Det er arbejdsgruppens ansvar at sikre, at det 
pædagogiske personale har udarbejdet en didaktisk 
planlægningsmodel, fx Undervisningsministeriets 
relationsmodel eller en SMMTE-model, når de går i 
gang med gennemførelsen. 

Hvordan I på skolen vælger at tilrettelægge den 
didaktiske planlægning afhænger af, hvad der skal 
udvikles og kulturen på skolen. Eksempelvis kan:
• Hver lærer planlægge sit eget udviklingsforløb
• Hvert team planlægge udviklingsforløbet sammen 

– eller sparre på individuelt udviklede forløb
• En arbejdsgruppe blive nedsat til at udarbejde 

eksemplariske udviklingsforløb. 

Uanset hvilken didaktisk planlægningsmodel I 
vælger, vil det være relevant at inddrage og uddybe 
følgende elementer (EVA 2014; Undervisningsmini-
steriet 2016): 

• Baggrund og forudsætninger (sammenhæng/vilkår 
for indsatsen)

• Indarbejdelse af beskrivelser og aftaler fra fase 
2 og 3 

• Mål og tegn for både elevernes udbytte og under-
visningens kvalitet

• Vær opmærksom på, at I ikke udvikler for 
mange tegn. Det bør være nok med to til tre 
centrale tegn på hhv. elevernes udbytte og 
undervisningens kvalitet. Ellers drukner I i data!

• Indsatsen: Valg af (undervisnings)aktiviteter:
• Omfang og forløb (indhold og metoder)
• Planlægning/tid (hvornår)
• Arbejdsform (organisering)
• Materialevalg

• Løbende evaluering og justering (beskrives i afsnit 
5.2).

Under gennemførelsen er det vigtigt at fortsætte 
den systematiske dataindsamling for at følge op på, 
om forløbene har den ønskede effekt. Dette gøres 
med udgangspunkt i de læringsmål og mål for under-
visningskvalitet, som underviserne har formuleret og 
beskrevet i deres didaktiske plan. Den systematiske 
opfølgning skal bidrage til et fælles grundlag for 
dialogen om jeres praksisoplevelser. 

Tilgangen til den løbende, systematiske dataindsam-
ling minder meget om den, I anvendte i fase 1:

a) Tværgående indsamling af kvantitative data 
b) Systematisk kvalitativ dataindsamling. 

Vurderingen af de indhentede data vil ofte ske en-
ten via undervisernes egne selvevalueringer eller via 
kollegial/ledelsesmæssig observation og sparring. De 

to evalueringsformer præsenteres kort nedenfor.
Erfaringer fra såvel selvevalueringer som kollegial/
ledelsesmæssig observation og sparring kan med 
fordel opsamles og deles på tværgående evalu-
eringsmøder. Et forslag til mødestruktur herfor 
fremgår i bilag 2.

5.2. Løbende evaluering og justering

Alt efter indsatsens længde vil behovet for løbende 
møder, hvor indsatsen justeres og tilpasses, vari-
ere. Det kan fx være, at I synes, det er relevant at 
sætte den løbende evaluering på dagsordenen på 
hvert 4. teammøde, eller I kan vurdere, at det ikke 
giver mening at indlægge refleksionsmøder i team-
et undervejs på grund af indsatsens længde.

Selvevaluering
I en selvevaluering vil:
• Underviserne selv vurdere egen praksis/ 

undervisning
• Underviserne selv vurdere egne elevers  

progression
• Underviserne selv indsamle elevernes selvevalue-

ring i forhold til mål for elevens faglige udbytte og 
mål for undervisningens kvalitet.

Det er vigtigt, at selvevalueringen foretages syste-
matisk. Dette betyder, at den enkelte underviser/
pædagogiske medarbejder:
• Udarbejder et dokument, hvor tegnene på læring 

og undervisningskvaliteten fremgår (jf. de tegn der 
udvikles som en del af den didaktiske planlægning)

• Beslutter, hvor ofte observationen og reflek-
sionen skal gennemføres (fx et konkret unde-
rvisningsforløb, en konkret time, ugentligt etc.) 
 
 
 

• Beslutter, hvordan observation og refleksion skal 
systematiseres:

• Skriv egne observationer ind og begrund  
dem, fx:
• ”Jeg oplever, at den feedback, jeg giver, er 

blevet mere anvendelig for eleverne. Jeg 
kan se en positiv udvikling på alle de tegn, 
jeg har valgt. Fx giver jeg feedback hurtige-
re, jeg tager mig tid til at tale med eleverne 
om feedbacken, og jeg minder dem om 
sidste feedback, inden de skal i gang med 
en ny opgave. Det gjorde jeg ikke før”.

• Lav fælles og/eller individuel evaluering med 
eleverne, og skriv deres samlede observationer 
ind, fx:
• ”Eleverne giver udtryk for, at de får mere 

feedback, men enkelte elever oplever ikke 
dette.”

I bilag 2 findes et forslag til et skema til en systema-
tisk selvevaluering.

I EVAs rapport fra 2014 Et bevidst blik på alle elevers læring. Systematisk brug af data til udvikling af  undervisningen findes 
uddybende beskrivelser af, hvordan der sikres systematik i den løbende evaluering, og hvordan I bl.a. kan arbejde med kolle-

gial observation og sparring samt elevernes selvevaluering. 



16 17

Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Planlægning, gennemførelse og systematisk opfølgning og justering (Fase 4)  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb   Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Planlægning, gennemførelse og systematisk opfølgning og justering (Fase 4)  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb   

Kollegial/ledelsesmæssig observation og 
sparring som evalueringsmetode

I en kollegial/ledelsesmæssig observation og spar-
ring vil: 
• En anden underviser, tovholder, ressourceperson 

eller leder observerer og reflekterer over under-
visernes praksis/undervisning

• Underviserne selv vurdere egne elevers progres-
sion, eller en anden underviser, tovholder, res-
sourceperson eller leder vil gøre det sammen med 
underviseren

• Underviserne selv indsamle elevernes evalueringer 
af læringsmål og mål for undervisningens kvalitet.

Det kan være relevant for alle deltagere at have 
mulighed for løbende kollegial/ledelsesmæssig spar-
ring med og udvikling ved en vejleder. Det kan i den 
sammenhæng være givtigt at observere undervi-
sernes praksis/undervisning som afsæt for sparring 
med de involverede undervisere. Det kan bidrage til 
at sikre den løbende faglige kvalitet, medarbejdernes 
faglige udvikling og fremdriften i udviklingsforløbet. 
Det forudsætter imidlertid et trygt læringsmiljø og 
en tydelig kommunikation om, hvorfor det sker, og 
hvordan det sker.

Enhver indsamling af data, her observation, befinder 
sig på et kontinuum mellem kontrol og udvikling. 
Hvis den kollegiale/ledelsesmæssige observation og 
sparring er medtænkt fra starten som en natur-
lig del af opfølgningsarbejdet, vil det være lettere 
at skabe en forståelse af, at formålet med det er 
gensidig udvikling samt viden om fremdrift og effekt 
af udviklingsforløbet. Derfor skal vejlederen og de 
pågældende undervisere i fællesskab blive enige om, 
hvilke tegn på hhv. elevernes læring og undervisnin-
gens kvalitet der skal være i indsatsen, og hvilke der 
konkret skal observeres. Her vil det være naturligt 
at tage udgangspunkt i de tegn, der er udviklet i den 
didaktiske plan.

Tjekliste til observatøren (fx vejlederen)

• Observatør og underviser ser på de tegn, der er 
aftalt i forhold til indsatsen

• Aftal fokus for observationen – alle eller udvalgte 
tegn

• Aftal, hvordan observatøren og dennes opgave skal 
præsenteres for eleverne.

• Aftal, hvilke aktører der skal fokuseres på – alle eller 
udvalgte elever

• Aftal, om der skal observeres på samspil mellem 

aktører – elever indbyrdes og/eller elever/underviser

• Aftal, om der skal anvendes hjælpemidler i form af 
video

• Aftal, hvornår samtalen om det observerede kan 
finde sted

• Aftal, hvem der deltager i samtalen

• Sørg for, at kun de aftalte emner indgår i samtalen, 
ellers undermineres udviklingsperspektivet og det 

tillidsfulde samarbejde. 

Sparring eller coaching?

Hvis underviserne oplever, at de har brug for mere 
eller en anden støtte end den, de kan få gennem 
sparringer med kolleger/ledere, kan det være 
relevant at overveje, om underviserne skal have 
mulighed for at trække på en coach, der kan støtte 
deres refleksioner i praksis. 

Coaches kan være med til at mindske underviser-
nes behov for rent teoretisk, kursuspræget kom-
petenceudvikling i den nye metode, fordi de lærer 
gennem sidemandsoplæring i deres daglige praksis 
og dermed får mere direkte anvendelig erfaring 
(Dyssegaard m.fl., 2017).

I bilag 2 findes et forslag til et skema til systematisk 
kollegial/ledelsesmæssig observation og sparring 
samt et par forslag til rammerne for sparringssam-
talen.
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Tabel 5-1: Arbejdsgruppen

Figur 5-2: Overblik over arbejdsgruppens kompetencer (ideal)

I dette bilag præsenteres kort et par redskaber, der kan tages udgangspunkt i i forbindelse med  
opstart og styring af udviklingsforløbet. 

1.1 Nedsættelse af en arbejdsgruppe  
(et implementeringsteam)

Litteraturen om implementeringsunderstøttelse 
peger på, at en arbejdsgruppe er en helt central for-
udsætning for, at et udviklingsforløb resulterer i ny 
praksis og realisering af ønskede resultater. Neden-
for præsenteres et par forslag til arbejdsgruppens 
funktion og sammensætning. Behovet for, omfanget 
og sammensætningen af arbejdsgruppen afhænger 
selvfølgelig af indsatsens omfang.

Som udgangspunkt foreslås det, at arbejdsgruppen 
får til opgave at:
• sikre, at deltagerne kan se værdien af forløbet og 

ønsker at ændre praksis
• sikre, at forudsætninger for god implementering 

er til stede. Det kan fx være i form af ressourcer, 
opkvalificering, administrativ understøttelse, ledel-
sesopbakning etc.

Bilag 1
Inspiration til understøttelse 
af udviklingsforløb

• løbende følge op på implementeringen. De skal 
sikre, at den information, der indsamles, kommer 
retur til deltagerne og anvendes til forbedringer. 
Det kan fx være at indsamle viden om såvel for-
udsete som uforudsete udfordringer i forbindelse 
med implementeringen

• identificere og fjerne barrierer for succesfuld 
implementering, fx manglende ledelsesopbakning, 
it-understøttelse mv. 

• involvere omgivelserne, fx forældre, PPR, vejlede-
re og andre ressourcepersoner, så de kan støtte 
eleven og forløbet.

På denne baggrund foreslås det, at arbejdsgruppen 
sammensættes, så den samlet set har de kompeten-
cer, der er præsenteret i figuren herunder.

En arbejdsgruppe kan således med fordel  
bestå af fx: 
• En ledelsesrepræsentant
• En person fra PLC (evt. tovholder)
• En vejleder (dansk eller matematik – alt efter 

fokus)
• Et teammedlem fra involverede teams.

Det kan være en fordel med en detaljeret beskrivel-
se af arbejdsgruppens medlemmer, kompetencer og 
ansvarsområder. I forhold til ansvarsområder kan 
ovenstående kompetencer anvendes og konkretise-
res til egentlige opgaver i forløbet. Denne beskrivel-
se kan præsenteres relativt simpelt i en oversigt-
stabel som den nedenfor.

Navn Kompetencer Rolle og ansvar Konkrete opgaver Deadlines Kommentarer

En detaljeret plan kan hjælpe til at sikre udvik-
lingsforløbets systematiske gennemførelse. Dette 
dokument er tænkt som inspiration til det involve-
rede pædagogiske personale og som et dynamisk 
dokument, der løbende indgår i styringen af forløbet. 

Nedenstående er et forslag til en relativt kort og 
fokuseret plan, der kan anvendes i den løbende 
udvikling og styring af udviklingsforløbet.

1.2 Plan for udviklingsforløbet

Arbejds
gruppens 

kompetencer

Kan understøtte udviklingsforløb dvs. 
formulere og fastholde et fokus, løbende 
understøtte deltagernes motivation, ind-
samling og analysere data (fx en leder)

Kendskab til projektets indhold  
(fx en matematikvejleder, en 
danskvejleder, en person fra PLC)

Kan træffe beslutninger 
og fordele ressourcer 
(dvs. en leder)
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I forhold til udbredelse og forankring af resultatet af 
udviklingsforløbet på skolen eller i kommunen har en 
samlet evaluering betydning. Dyssegaard m.fl.(2017) 
peger på betydningen af resultaternes synlighed 
som motiverende faktor for det pædagogiske per-
sonale. En samlet evaluering bygger oven på den lø-
bende evaluering, der, som det fremgår af fase 4, er 
en integreret del af udviklingsforløbet og indeholder 
således tilsvarende forløbets centrale nøglefaktorer. 

Det vil være naturligt at lade arbejdsgruppen have 
ansvaret for den samlede evaluering.

En god evaluering vil:
1) Fokusere på et til tre helt centrale målbare mål 
2) Inkludere kvalitative og kvantitative data med en 

præcisering af, at begge dele er lige vigtige 
3) Fortolke forklarende faktorer frem for blot at følge 

op på målene. Blev indsatsen gennemført, virkede 
det som forventet, var der uforudsete vanskelig-
heder osv.? Er der langsigtede virkninger, der ikke 
kan registreres endnu? Dette fordi:
a. Det er hvorfor’et, der er interessant, da det 

er det, I kan handle på (ny indsats, mere tid, 
hjælp til at arbejde med indsatsen etc.)

b. Fokus på hvorfor’et kræver inddragelse af det 
pædagogiske personales egne løbende evalue-
ringer.

Til arbejdet med den samlede evaluering kan det 
være en god idé at udarbejde en indsatsteori. I kan 
hente inspiration til at arbejde med indsatsteorier 
hos ministeriets læringskonsulenter, som også kan 
bistå jer i forhold til udviklingen. I kan også orientere 
jer i EVAs materialer om indsatsteori, se referencer.

1.3 Samlet evaluering

Komponent Uddybende forklaring

Formål med indsatsen Hvad er formålet med indsatsen?

Mål/tegn • Hvilke forandringer vil vi gerne se i vores arbejdsdag  

(fx i vores undervisning)?

• Hvilke forandringer vil vi gerne se hos målgruppen  

(elever, pædagogisk personale, samarbejdspartnere etc.)?

• Hvorfor tror vi, at indsatsen vil skabe de forandringer, vi gerne vil se …

• i vores arbejdsdag?

• hos målgruppen?

Implementering af 

indsats

• Hvilket pædagogisk personale skal afprøve hvad med hvilke elever og hvornår?

• Hvornår holder vi vores løbende evalueringsmøder?

• Hvem deltager i de løbende evalueringsmøder?

• Hvilke data bruger vi til vores evalueringsmøder?

Ressourcer • Hvor mange ressourcer er afsat og til hvad/hvem?

Kommunikationsplan Hvem skal der kommunikeres med (identificér forskellige grupper, fx elever, forældre, kolleger, det 

deltagende pædagogiske personale etc.)?

 

Hvornår skal der kommunikeres om hvad til de forskellige grupper, og hvordan skal der kommunike-

res?

Planen kan med fordel suppleres med en detaljeret tidsplan med milepæle.

1.4 Videndeling og forankring

Den gode indsatsteori

HUSK – en indsatsteori er først værdifuld når den meget 
konkret specificerer, hvorfor og hvordan en given indsats 
fører til et ønsket resultat. 

• Værdiløs indsatsteori: Vi giver mere og bedre feedback. 
Eleverne bruger den feedback. Eleverne bliver dygtigere. 

• Værdifuld indsatsteori: HVIS vi ændrer vores praksis 
for feedback således, at vi giver feedback til hver elev, 
a) imens de arbejder med opgaven, b) på en måde så 

de kan reflektere over feedbacken og stille  uddybende 
spørgsmål og c) med mulighed for at forklare, hvordan 
de har anvendt feedbacken i den 
endelige opgave, SÅ øger det sandsynligheden for, at 
eleverne hører, forstår og anvender feedbacken.  
HVIS eleverne både hører, forstår og anvender feedback-
en, kan det styrke dem i deres læringsproces,  
FORDI de bliver bevidste om, hvad de har svært ved, og 

hvordan de skal arbejde med det.

På baggrund af den samlede evaluering vil det være 
nødvendigt at træffe beslutning om mulig forankring 
af indsatsen. 

Dette består i, at spørgsmålene i figuren nedenfor  
besvares.

Figur 5-3: Redskab til beslutning om forankring

Har vi set de ønskede/
forventede resultater? 

Er det pga. 
indsatsen?

JA NEJ

Indsatsen skal 
ikke forankres

Har vi implementeret 
indsatsen systematisk?

JA JA NEJNEJ

Ønsker vi at forankre?

• Har vi set de ønskede/forventede 
resultater?

• Er en eventuel forankring realistisk 
ressourcemæssigt? 

Refleksionsspørgsmål til forankring

• Skal vi have en ansvarlig arbejdsgruppe?

• Skal der opkvalificeres?

• Skal der ændres på vores organisering/struktur?

• Hvordan kan ledelsen understøtte og følge op?

• Hvor mange ressourcer skal afsættes? 

Refleksionsspørgsmål til, om indsatsen skal afprøves igen:

• Hvorfor blev indsatsen ikke implementeret?

• Kan vi ændre ved årsagerne til, at indsatsen ikke blev 
implementeret første gang?

• Er der tilstrækkelig opbakning til indsatsen?

• Er indsatsen tilstrækkeligt konkret til, at medarbejderne 
ved, hvad de skal?

• Er der noget, vi prioriterer og/eller vil prioritere nu og her?

• Er der andet, vi så ikke ønsker/kan prioritere? 

Ser vi grund til at 
prøve at implementere 

indsatsen igen?

Tabel 5-2: Forslag til plan for udviklingsforløbet 
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Bilag 2 
Materiale til medarbejderne
I dette bilag foreslås dagsorden, forberedelse og 
drejebog til tre møder i udviklingsforløbe:

• Analysemødet (fase 2)
• Indsatsmødet (fase 3)
• Evalueringssamtale i teamet (fase 4). 

Spilleregler i de tre domæner

Fælles for alle møder er, at de er bygget op om en 
domæneteori, da den struktur kan være med til at 
sikre fælles læring, og at alles perspektiver kommer 
frem i en stemning af anerkendelse og respekt. Alle 
møder er derfor inddelt i tre faser1:

1) Det personlige domæne – her refererer og re-
flekterer den enkelte over sine oplevelser af den 
praksis, I sammen har sat jer for at blive klogere 
på. 

2) Refleksionens domæne – her reflekterer alle over 
de fortællinger, der er kommet frem, der stilles 
nysgerrige spørgsmål og anmodes om uddybnin-
ger. Det kræver nysgerrighed og anerkendelse af 
andres oplevelser og ”sandheder” at være i dette 
domæne. 

3) Produktionens domæne – her beslutter I i fæl-
lesskab, på baggrund af den nu eksplicitte viden, 
hvilke aftaler I vil indgå, og hvad I fremadrettet 
skal arbejde med efter mødet. 

Reflektionens domæne

? !
?

!

Produktionens domæne

Det personlige domæne

Spilleregler

Det personlige domæne: 
1) De øvrige deltagere lytter og noterer undervejs
2) Der må alene stilles opklarende spørgsmål, fx ”vil 

du ikke uddybe det, du lige sagde?” 
3) Der må ikke stilles undrende spørgsmål eller kom-

menteres, såsom ”sådan kender jeg ikke eleven, 
er du sikker på, at det var det, der skete?”

Refleksionens domæne: 
1) Vi er udforskende og på opdagelse sammen, fx via 

spørgsmål som ”jeg er nysgerrig på, hvordan du 
kunne få det til at lykkes i gruppen. Prøv at give 
mig de væsentligste årsager til, at du tror dette 
lykkedes?” 

2) Ingen udelukker andres teser eller forklaringer: 
a. Det betyder, at det fx ikke er tilladt at sige, at 

”det har jeg forsøgt tidligere uden held, så det vil 
jeg ikke igen.” 

3) Mødelederen giver ordet til deltagere og kan stop-
pe dem, hvis de ikke følger spillereglerne 

4) Man anmoder om ordet ved håndsoprækning. 

Produktionens domæne:
1) Der er fokus på løsninger
2) Der er fokus på det konkrete
3) Mødelederen giver ordet til deltagerne og kan 

stoppe dem, hvis de ikke følger spillereglerne. 
4) Man anmoder om ordet ved håndsoprækning.

Redskaber til analysemødet (fase 2)

Forberedelse til mødet
Arbejdsgruppen skal udpege en mødeleder, der skal 
planlægge og facilitere selve mødet. Mødelederen 
vil typisk være et medlem af arbejdsgruppen, gerne 
en ledelsesrepræsentant eller evt. repræsentant fra 
PLC. 

Mødelederens opgaver:
• Indkalder til mødet og angiver, hvor det afholdes
• Udsender dagsordenen og forberedelsesopgaver, 

gerne sammen med mødeindkaldelsen [der er 
indsat forslag til dagsorden nedenfor]

• Påminder det pædagogiske personale og arbejds-
gruppen om deres forberedelse forud for mødet, fx 
en uge inden mødet

• Udarbejder en drejebog og tidsplan til mødet, der 
sikrer, at mødets dialoger og processer understøt-
ter mødets formål

• Faciliterer mødet i henhold til drejebogen og tids-
planen.

• 
Forslag til dagsorden
Du kan vælge at kopiere teksten direkte ind i en mail 
eller i et brev til underviserne (med opdatering af de 
gule felter i teksten), eller du kan vælge at målrette 
den yderligere til den proces, I har valgt. 

Kære kolleger
I får hermed den dagsorden, som vi skal igennem på 
vores teammøde [ugedag] den [dato] kl. [tidspunkt]. 
Vi skal være i [lokale]. I skal alle bidrage til mødet. 
Jeres forberedelsesopgave står i dagsordenen.

Formålet med mødet er at igangsætte en fælles, 
faglig og didaktisk refleksion over, hvad der karak-
teriserer vores elever i programmet for løft af de 
fagligt svageste elever. Hvad er deres fagligesres-
sourcer og -vanskeligheder, og hvordan hjælper vi 
dem bedst?

1  Inspirationen er hentet fra Maturanas domæneteori. http://esdhweb.ucl.dk/54630.Dom%C3%A6neteorien.pdf.
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Indhold Varighed Ansvarlig

Indledning og rammesætning

Præsentation af programmet for løft af de fagligt svageste elever og af mødets 

formål, form og spilleregler.

15 min. Mødeleder

Hvad mener jeg? (Det personlige domæne)

Vi taler om én elev ad gangen. Den/de personer, der har haft til opgave at 

 observere eleven, præsenterer på fem minutter deres refleksioner over 

 forberedelsesspørgsmålene:

• Hvordan vurderer jeg ud fra de indsamlede data:

• Eleven faglige niveau? 

• Hvad er elevens næste udviklingstrin? 

• Hvad har eleven særligt brug for at fokusere på/lære?

• Hvordan vurderer jeg ud fra de indsamlede data elevens motivation og 

 engagement? 

• Hvornår lykkes jeg med at skabe motivation og fagligt udbytte hos  

præcis den elev?

5 min. pr. 

fremlæggelse

Alle deltagere

Centrale pointer fra vidensopsamlingen

Kort præsentation af det der virker mest relevant for os.

10 min. Tovholder 

(eller en fra 

arbejdsgruppen)

Hvad mener vi? (Refleksionens domæne)

Struktureret, fælles dialog om elevernes faglige ressourcer og -vanskeligheder.

Særligt fokus på, om det er muligt at gruppere eleverne:

a. Er der elever, der har samme primære ressourcer og – vanskeligheder for fagligt 

udbytte?

b. Er der elever, der motiveres/lærer af samme pædagogiske didaktik/undervisnings-

struktur?

25 min. Alle deltagere

Hvad gør vi? (Produktionens domæne)

Fælles aftaler om, hvordan vi vil arbejde i programmet.

15 min. Alle  

deltagere

Næste skridt

Fordeling af arbejdsopgaver frem mod næste møde.

5 min. Mødeleder

Forberedelse til mødet  
– det pædagogiske personale (fase 2)

Du skal forberede en præsentation på 5 minutter, 
hvor du svarer på nedenstående tre spørgsmål.

Når jeg ser på den elev/de elever, jeg har haft ansva-
ret for at observere:

• Hvordan vurderer jeg ud fra de indsamlede data:
• Elevens faglige niveau? 
• Hvad elevens næste udviklingstrin er? 
• Hvad eleven særligt har brug for at fokusere  

på/lære?
• Hvordan vurderer jeg ud fra de indsamlede data 

elevens motivation og engagement? 
• Hvornår lykkes jeg med at skabe motivation og 

læring hos præcis den elev?

Forberedelse til mødet  
– repræsentant for arbejdsgruppen 

Som repræsentant for arbejdsgruppen skal du 
for berede en præsentation på 5 minutter, hvor du 
svarer på nedenstående to spørgsmål.

Når jeg ser på de kvantitative data (testresultater 
indsamlet i fase 1) for eleverne i programmet for løft 
af de fagligt svageste elever:

• Hvad har eleverne særligt brug for at fokusere på/
lære?

• Hvilke fællestræk og forskelle ser jeg hos  
eleverne? 

Gennemførelse af analysemødet
Deltagere: mødeleder, teamet, en ledelsesrepræsen-
tant og evt. en vejleder/ressourceperson.
Materialer: post-its, kuglepenne/tuscher, plakat/
tavle med elevernes navne (og evt. billede), (ekstra) 
flipover eller smartboard samt udprint af forberedel-
sesspørgsmål.

Mødelederen har ansvaret for, at teamets kommu-
nikative praksis holder sig inden for den dagsorden, 
teamet har sat, at kommunikationsformen styrker 
mødets mål – og at målet for mødet nås (Ravn 2011). 

Mødelederens drejebog til mødet fremgår nedenfor.
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Tabel 5-3: Drejebog

Tid Hvad Hvordan

10 min. Indledning og rammesætning
Præsentation af faserne i 
udviklingsforløbet

En fra ledelsen/arbejdsgruppen siger velkommen og præsenterer kort udviklings-
forløbet  
og dets faser samt formålet med skolens deltagelse i programmet.

 5 min. Indledning og rammesætning
Præsentation af mødets for-
mål, form og spilleregler

Mødeleder præsenterer: 

Formål: Formålet med mødet er at igangsætte en fælles faglig og didaktisk 
refleksion over, hvad der karakteriserer vores elever i programmet. Hvad er deres 
faglige ressourcer og  
-vanskeligheder, og hvordan hjælper vi dem bedst?

Form og spilleregler: Domæneteori med afsæt i spillereglerne [de er vedlagt som 
bilag, så du evt. kan printe dem og hænge dem op].

5 min.  
pr. elev

Hvad mener jeg?  
Præsentation af jeres egne 
refleksioner

Gentag spillereglerne for det personlige domæne. Hver deltager har ca. 5 min. til 
at præsentere. Det er mødeleders ansvar at holde styr på tiden. 

Deltagerne inviteres til at dele deres observationer med resten af teamet. 

Skriv evt. hovedpointer ned undervejs på den plakat/tavle, hvor du også har navn 
og evt. billede af eleverne.

10 min. Centrale pointer fra  
videns-opsamlingen
Kort præsentation af det der 
virker mest relevant for os

Du fortæller, at formålet med oplægget er at inspirere mødedeltagerne til at sæt-
te egne beskrivelser i relation til eksisterende viden om udfordringer og virksom 
praksis i forhold til løft af elever med faglige udfordringer. 

Giv herefter ordet til den repræsentant fra arbejdsgruppen, der har udarbejdet 
præsentationen.

Præcisér, at der er tale om udvalgte hovedpointer (appetizers) og ikke et fuldt 
referat. 

Alternativt: Du beder alle deltagerne læse vidensopsamlingen inden mødet, eller 
du starter selv mødet med en præsentation af vidensopsamlingen. 

25 min. Hvad mener vi?
Struktureret, fælles dialog om 
elevernes faglige ressourcer 
og –vanskeligheder 

Gentag spillereglerne for det refleksive domæne.

Du sørger for, at alle deltager i dialogen. Du kan bl.a. anvende følgende typer 
spørgsmål: 
• Hvordan kan I yderligere nuancere det, som jeres kolleger taler om?
• På hvilke områder stemmer de kvantitative data overens med jeres observatio-

ner af eleven?
• Hvad hører I går igen i forhold til det, vi taler om?
• Bliver I inspireret til at handle anderledes i jeres egen undervisning?
• Har oplægget om vidensopsamlingen givet anledning til nye tanker?

Skriv gerne hovedpointer ned undervejs. Det kan hjælpe på det fælles overblik og  
muligheden for at undre sig og spørge ind til prioriteringer mv.

20 min. Hvad gør vi?
Fælles aftaler om, hvordan vi 
vil arbejde med programmet 

Gentag spillereglerne for produktionens domæne.

Præcisér at formålet er at finde ud af, om der er fællestræk ved eleverne/grupper  
af elever og virksom undervisningspraksis, og hvad det betyder for eventuelle 
handlinger fremadrettet. 

Du kan fx stille følgende spørgsmål:
• Kan vi dele eleverne op i grupper med sammenlignelige faglige ressourcer og  

-vanskeligheder?
• Kan vi sammen indkredse virkningsfulde pædagogiske og didaktiske metoder for  

de enkelte elever/grupper af elever? 

5 min. Næste skridt
Forberedelse til næste møde

Du bør allerede nu informere dem om:
• Formålet med næste møde 
• Hvad der sker indtil næste møde (at nogle tænker videre over relevante metoder  

på baggrund af dagens møde)
• At der senere skal forberedes opgaver til næste møde

Redskaber til indsatsmødet (fase 3)

Forberedelse til indsatsmødet
Arbejdsgruppen kan hjælpe mødedeltagerne med at 
reducere forberedelsen til mødet, så de undgår at 
drukne i læsearbejde, på følgende måde:

1) Start med at finde den/de indsatser, der er rele-
vante i forhold til de elever, I har (jf. beslutnings-
referat fra analysemødet i fase 2). 

2) Fordel opgaven med at orientere sig i og præsen-

tere indsatserne blandt deltagerne, således at 
hver deltager max har én indsats, de skal præ-
sentere. Er der flere deltagere end indsatser, kan 
I med fordel bede flere deltagere om at vurdere 
den samme indsats.

3) Overvej, om en eller flere af deltagerne skal 
have som specifik opgave at reflektere over og 
præsentere eksisterende indsatser og materialer, 
I selv eller kolleger anvender på skolen, eller som I 
tidligere har ønsket at arbejde med. 

Efter analysemødet

Mødelederen udarbejder et beslutningsreferat, der 
giver en detaljeret beskrivelse af hver enkelt elev i 
den elevgruppe, I vælger at arbejde med. Referatet 
skal som minimum angive:

• Hvilke faglige vanskeligheder eleverne har, og hvil-
ke(n) I vil arbejde med hos dem hver især.

• Hvilke fremmende og hæmmende faktorer for ele-
vens læring og trivsel, I vil forholde jer til i udvik-
lingsforløbet for eleven.

Nedenfor præsenteres et forslag til en skabelon for 
beslutningsreferatet i fase 2

Tabel 5-4: Skabelon for beslutningsreferat

Elev 1
(billede)

Elev 2
(billede)

Elev 3
(billede)

Elev 4
(billede)

Elev 5
(billede)

Elev 6
(billede)

Kvantitative data

Fagligt niveau

Næste udviklingstrin 

Særligt brug for at fokusere på/lære

Motivation og engagement

Undervisningsformer, der skabe motivation  

og læring

Elever, der har samme primære ressourcer  

og -vanskeligheder

Elever, der motiveres/lærer af samme  

pædagogiske didaktik/undervisningsform?

Aftaler – hvem gør hvad?

Mødelederen kan vælge at sende referatet til godkendelse i teamet. 
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Hvis indsatsen allerede er valgt, kan du gennemføre 
mødet med samme drejebog. Det eneste, du skal 
ændre, er deltagernes forberedelsesspørgsmål. 

De kan fx ændres til: 
· Hvis jeg skal arbejde med denne indsats i min 

undervisning, hvad skal jeg så konkret ændre?

· Hvilke krav stiller indsatsen til min planlægning?
· Hvilke kompetencer skal jeg bruge for at kunne 

arbejde med indsatsen?

Udpeg en mødeleder, og følg beskrivelsen af møde-
lederens ansvarsområder i fase 2.

Forslag til dagsorden
Du kan vælge at kopiere teksten direkte ind i en mail 
eller i et brev til underviserne (med opdatering af de 
gule felter i teksten), eller du kan vælge at målrette 
den yderligere til den proces, I har valgt. 

Kære kolleger

I får hermed den dagsorden, som vi skal igennem på 
vores teammøde [ugedag] den [dato] kl. [tidspunkt]. 
Vi skal være i [lokale]. I skal alle bidrage til mødet. 
Jeres forberedelsesopgave står i dagsordenen.

Formålet med mødet er at igangsætte en fælles 
faglig og didaktisk refleksion over, hvilken indsats, vi 
vurderer, er mest velegnet for os at arbejde videre 
med i programmet. Vi skal på mødet gerne sammen 
blive enige om vores valg. Alternativt skal vi kunne 
give vores arbejdsgruppe et kvalificeret grundlag for 
at vælge, hvad vi skal gå videre med.

Gennemførelse af indsatsmødet

Deltagere: mødeleder, teamet, en ledelsesrepræsen-
tant og evt. en vejleder/ressourceperson.
Materialer: post-its, kuglepenne/tuscher, plakat/tav-
le/flipover eller smartboard samt udprint af forbere-

delsesspørgsmål og evt. tavle/plakat med de valgte 
indsatser, der skal tales om.

Mødelederens drejebog fremgår nedenfor.

Indhold Varighed Ansvarlig

Indledning og rammesætning

Præsentation af mødets formål, form og spilleregler.

15 min. Mødeleder

Hvad mener jeg? (Det personlige domæne)

Hver person, der har fået til ansvar at præsentere en indsats, en metode eller en tilgang, 

præsenterer på baggrund af følgende spørgsmål:

• Rammer indsatsen plet i forhold til vores elevers motivation, lyst til læring samt ressour-

cer og -vanskeligheder?

• Understøtter den arbejdet med de udfordringer, vi har ønsket at arbejde med?

• Er der behov for kompetenceudvikling, eller kan vi arbejde med indsatsen med de kompe-

tencer, vi har på skolen?

• Er den realistisk at implementere i lyset af de afsatte timer til indsatsen?

• Giver det mig energi at skulle arbejde med indsatsen? Har jeg lyst til det?

NB! Du kan med fordel nedfælde dine hovedargumenter på post-its (ét argument pr. post-

it, som medtages til mødet). Det vil hjælpe referenten med opsamlingen og understøtte, at 

centrale pointer tages med i planlægnings- og udviklingsarbejdet.

5 min. pr. 
fremlæggelse

Alle  
deltagere

Hvad mener vi? (Refleksionens domæne)

Struktureret fælles dialog om de præsenterede indsatser med særligt fokus på centrale 

opmærksomhedspunkter ved dem.

25 min. Alle  
deltagere

Hvad gør vi? (Produktionens domæne)

Fælles aftaler om, hvordan vi vil arbejde i programmet. 

15 min. Alle  
deltagere

Næste skridt
Fordeling af arbejdsopgaver frem mod næste møde.

5 min. Mødeleder

Hvad hvis indsatsen allerede er givet?
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Tabel 5-5: Drejebog

Tid Hvad Hvordan

10 min. Indledning og rammesætning
Præsentation af mødets for-
mål, form og spilleregler

Mødeleder præsenterer:

Formål: At få en fælles faglig og didaktisk refleksion over, hvilken metode, I vurderer, 

er mest velegnet at arbejde videre med i programmet. Vi skal på mødet give arbejds-

gruppen et kvalificeret afsæt for at vælge, hvad vi skal gå videre med.

Form og spilleregler: Domæneteori med afsæt i spillereglerne [de er vedlagt som 

bilag, så du evt. kan printe dem og hænge dem op].

Hovedpointer fra sidste møde.

5 min. pr. 
metode

Hvad mener jeg?  
Præsentation af jeres egne 
refleksioner

Gentag spillereglerne for det personlige domæne. Husk at repetere, at hver deltager 

har ca. 5 min. som udgangspunkt og hold styr på tiden. Deltagerne inviteres til at 

dele deres forberedelse med resten af teamet. 

Du har ansvaret for at notere centrale elementer ned undervejs. Det kan være en 

fordel at skitsere en ”positiv” og ”negativ” liste for hver indsats, i takt med at de 

bliver præsenteret. Notér gerne, så det er synligt for deltagerne, hvad der nedfældes. 

Det kan fx være på en flipover eller smartboard. Det giver fælles overblik og mulighed 

for at undre sig og spørge ind til nedslagene senere i refleksionen.

Hvis I gennemfører processen med afsæt i en allerede valgt indsats, noterer du 

hovedpointer ned, der matcher deltagernes forberedelse.

25 min. Hvad mener vi? Gentag spillereglerne for det refleksive domæne.

Det handler i denne fase om at være nysgerrig på de andres valg og argumenter og 

at være åben overfor, at ens egne præferencer kan rykke sig. 

Hvis I ikke har valgt en indsats, kan du benytte spørgsmål såsom: 

• Hvad bliver I inspireret af, når I hører de andre præsentere deres indsats?

• Hvad nu hvis vi spurgte eleverne/forældrene/samarbejdspartnere, hvilken metode 

ville de være fortalere for? Hvorfor?

• Hvilke muligheder ser I i de præsenterede indsatser?

• Hvis I har valgt en indsats, kan du benytte spørgsmål såsom:

• Hvad bliver I inspireret af, når I hører de andre fortælle, hvordan de forventer, at 

arbejdet vil påvirke deres/jeres undervisning?

• Hvad oplever I bliver det vigtigste at inddrage i arbejdet med indsatsen?

• Hvilken støtte og vejledning i hhv. planlægning, gennemførelse og evaluering er det 

vigtigst, at I har adgang til, hvis I skal kunne arbejde med indsatsen?

Du har fortsat ansvar for at notere de centrale elementer i dialogen ned undervejs.

15 min. Hvad gør vi?
Fælles aftaler om, hvordan vi 
vil arbejde med programmet 

Du skal hjælpe med at få skabt en fælles forståelse og retning og gerne et grundlag 

for at træffe en kvalificeret beslutning om, hvilken indsats I ønsker at arbejde med. 

Du beder alle deltagere om at udpege den indsats, de foretrækker. Der tales herefter 

om de indsatser, flest har peget på.

Hvis I ikke har valgt en indsats endnu, kan du benytte spørgsmål såsom: 

• Hvorfor har du valgt præcis den indsats?

• Er der tværgående kendetegn ved de indsatser, vi har valgt til?

• Er der tværgående kendetegn ved de indsatser, vi har valgt fra? 

• Hvis I har valgt en indsats, kan du benytte spørgsmål såsom:

• Hvad kan vi hver især gå i gang med nu?

• Er der noget, vi skal udvikle sammen, og hvem skal gøre det?

• Mangler vi input, viden, sparring mv.? Om hvad? Hvem skal hjælpe med at indhente 

dette?

Resultatet af mødet kan være, 1) at der er skabt enighed om en indsats, som I vælger 

at arbejde videre med, eller 2) at der er skabt fælles viden om, hvad I ønsker, at ind-

satserne skal kunne, hvilket kan danne grundlag for, at ledelsen og/eller arbejdsgrup-

pen træffer det endelige valg.

Supplement: Tjek-ud med interview af ledelsesrepræsentant, jf. boks nedenunder.

5 min. Næste skridt Du fortæller, at en arbejdsgruppe går i gang med at konkretisere rammerne, mens 

det pædagogiske personale enten alene eller i teams kan begynde at planlægge eget 

arbejde med den nye indsats.

Efter indsatsmødet

Mødelederen udarbejdet et beslutningsreferat, der 
dels tydeliggør, om der er valgt en indsats og i så 
fald hvilken og hvis ikke, hvilket mandat arbejdsgrup-
pen/ledelsen gives til at foretage det endelige valg, 
dels udfolder centrale opmærksomhedspunkter ved 
den/de indsatser, der er i spil, fx:

• Hvorfor indsatsen vurderes at kunne give elev-
gruppen et fagligt løft i dansk og/eller matematik

• Hvilke krav det pædagogiske personale vurderer, 
at indsatsen stiller til deres planlægning

• Hvilke forudsætninger det pædagogiske personale 
vurderer, at de har for at arbejde med indsatsen 
– og hvilke kompetencer de har brug for at udvikle.

Nedenfor præsenteres et forslag til en skabelon for 
beslutningsreferatet.

Tabel 5-6: Skabelon for beslutningsreferat

Elevgruppe 1 Elevgruppe 2 Elevgruppe 3

Elevernes primære ressourcer og -vanskeligheder

Pædagogisk didaktik/undervisningsformer der moti-

verer eleverne, og som de lærer af

Forslag til handleplan:

• Hvilken type indsats?

• Hvilket indhold?

• Hvilke undervisningsformer/metoder? 

Hvorfor forventes indsatsen at virke?

Aftaler:

• Hvem gør hvad?

• Deadlines

• Skal andre personer inddrages  

(forældre, PPR, AKT etc.)

Tjek-ud med interview af ledelsesrepræsentanten 

(10 min.)

Hvis mødelederen ikke er en af skolens ledere, kan det være 
en idé at gennemføre et lille interview med ledelsesrepræ-
sentanten. Det kan være med til at styrke klarheden hos 
deltagerne om, hvilket mandat ledelsen giver til arbejds-
gruppen og det videre arbejde. 

Deltagerne instrueres indledningsvis i at registrere, hvad de 
lægger mærke til i det, lederen siger:

· Hvordan flugter lederens opsamling med din forståelse?

Du (eller tovholderen) kan efterfølgende fx spørge ind til:
· Hvad tager du med dig fra dagens refleksioner og valg?
· Hvordan tænker du, at ledelsen/arbejdsgruppen/teamet 

skal arbejde videre herfra?

Deltagerne får mulighed for at komme med kommentarer. 
Du (eller tovholderen) kan på baggrund heraf geninterviewe 
lederen med afsæt i deltagernes input.



33

Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Bilag 2  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb   Program for løft af de fagligt svageste elever  |  Inspiration til det gode udviklingsforløb

32

Gennemførelse af evalueringssamtaler i teamet
Deltagere: mødeleder, teamet og den samlede ar-
bejdsgruppe, herunder tovholder, en ledelsesrepræ-
sentant og vejleder/ressourceperson.

Materialer: post-its, kuglepenne/tuscher, plakat/tavle 
med billeder af eleverne og deres navne, (ekstra) 
flipover eller smartboard samt udprint af forberedel-
sesspørgsmål.

Formålet med mødet er, at hver deltager får et 
eksternt blik på deres elevers læring og deres egen 
virksomme praksis med henblik på at uddrage fælles 
læring og aftaler om, hvordan indsatsen i givet fald 
bør justeres. 

Mødelederens drejebog til mødet fremgår nedenfor.

Redskaber til tværgående  
evalueringssamtaler i teamet (fase 4)

Nedenfor følger et forslag til, hvordan I kan gennem-
føre en lærende samtale på et teammøde med afsæt 
i en domæneteori, hvor indsatsen i programmet for 
løft af de fagligt svageste elever og resultaterne 
heraf er i fokus.

Forberedelse til evalueringssamtaler i teamet
Mødeforberedelsen er sammenlignelig med den, der 
er beskrevet forud for det første analysemøde  
i fase 1. 

Det centrale er således igen, at mødelederen sikrer 
sig, at systematisk viden og data foreligger inden 
mødet, og at mødet tilrettelægges, så dialogen præ-
ges af tillid, nysgerrighed, tryghed og bidrag fra alle. 

Det er også vigtigt, at det er afstemt med deltager-
ne, hvilke tegn der skal diskuteres og reflekteres 
over i fællesskab. Det skal være tydeligt, hvad 
deltagerne må udtale sig om – og ikke mindst hvilke 
konkrete data det er relevant at medbringe til mø-
det. Dette skal skrives i dagsordenen. 

Efter mødet
Det pædagogiske personale justerer deres praksis, hvis der er behov for det, og fortsætter den systemati-
ske observation og vurdering af elevernes læring og af undervisningens kvalitet.

Tid Hvad Hvordan

15 min. Indledning og rammesætning

Siden sidst samt præsentati-

on af mødets formål, form og 

spilleregler

Mødeleder præsenterer: 

Formål: Formålet med mødet er, at hver deltager får et eksternt blik på deres 

elevers læring og deres egen virksomme praksis med henblik på at uddrage fælles 

læring og aftaler om, hvordan indsatsen i givet fald bør justeres. 

Form og spilleregler: Både mulighed for individuelle og fælles bidrag og refleksio-

ner. Domæneteori med afsæt i spillereglerne [de er vedlagt som bilag, så du evt. 

kan printe dem og hænge dem op]. Evt. også værdierne præsenteret ovenfor.

Præsentation af de tegn, som er i fokus i dialogen om egne og andres erfaringer 

[de bør skrives op på en tavle, så alle kan se dem]. 

10 min. Hvad siger data? Dataansvarlig præsenterer eventuelle centrale kvantitative data, der er indsamlet  

og behandlet.

5 min. pr 
medar-
bejder Hvad mener jeg?  

Præsentation af jeres egne 

refleksioner

Gentag spillereglerne for det personlige domæne. Husk at repetér, at hver undervi-

ser har ca. 5 min. som udgangspunkt, og hold styr på tiden.

Deltagerne inviteres til at dele deres forberedelse med resten af teamet. 

Skriv evt. hovedpointer ned undervejs på den plakat/tavle, hvor du også har bille-

der af eleverne og deres navne.

25 min. Udforsk, fortolk og forbered 

handling: Hvad mener vi?

Struktureret, fælles dialog  

om elevernes læring og  

undervisernes praksis.

Gentag spillereglerne for det refleksive domæne.

Du sørger for, at alle deltager i dialogen. Du kan bl.a. anvende følgende typer 

spørgsmål: 

• Hvordan kan I yderligere nuancere det, som jeres kolleger taler om?

• På hvilke områder stemmer de kvantitative data overens med jeres observatio-

ner af eleven/eleverne?

• Hvad hører I går igen i forhold til det, vi taler om? 

• Hvad tænker I kan være en del af forklaringen på det billede, der bliver tegnet af 

elevernes læring og jeres egen undervisning?

• Bliver I inspireret til at handle anderledes i jeres egen undervisning?

Skriv igen gerne hovedpointer ned undervejs på den plakat/tavle, hvor du også 

har billeder af eleverne og deres navne. Det kan hjælpe på det fælles overblik og 

muligheden for at undre sig og spørge ind til dine/kollegers prioriteringer mv.

15 min.

Hvad gør vi?

Fælles aftaler om, hvordan vi 

vil arbejde i programmet 

I er nu kommet til produktionens domæne, og I skal forholde jer til, om dialogen 

giver anledning til justering og yderligere opfølgning på indsatsen.

Du kan fx stille følgende spørgsmål:

• Er der noget, vi skal justere i indsatsen (fælles eller hver især)?

• Er der behov for støtte/sparring eller andet?

5 min. Næste skridt

Forberedelse til næste  

evalueringssamtale i 

teamet

Du kan evt. informere deltagerne om:

• Hvornår der er planlagt et nyt evalueringsmøde

• Hvilke muligheder de har for (yderligere) støtte til gennemførelsen og 

justeringen,  

herunder muligheden for evt. at trække på arbejdsgruppen og skolens  

ressourcepersoner

• Hvordan ledelsen vil blive informeret om erfaringerne på mødet, hvis de ikke 

selv deltog.

Spilleregler og værdier på mødet

Spillereglerne fra tidligere gælder stadig (de tre do-
mæner). På dette møde kan det evt. fremme lysten  
og åbenheden over for feedback, hvis følgende vær-
dier præciseres og italesættes: 

Det har værdi på mødet …
• at tænke selv: Det vil sige at udtrykke egne 

tanker og især prøve på ikke at udtrykke andres 
tanker, for eksempel fra bøger eller forfattere. 
”Sådan tænker jeg, og forstår jeg det.” 

• at tænke sammen: Det vil sige at lytte til hinan-

den. I kan blive inspirerede af og bruge hinandens 
udsagn, formuleringer og udtryk. Fokus på at 
forstå dét, en anden tænker. ”Forstår jeg dig ret?” 

• at tænke konkret: Det vil sige at forholde sig til 
den givne, konkrete erfaringsvirkelighed.  
”Vi taler om erfaringer og deres betydning.” Og 
inddrage teori, hvor det er muligt.

• at orientere sig mod konsensus: Det vil sige at 
stræbe efter sandhed og gøre det sammen.  
Men det betyder vel at mærke ikke kompromis. ”Vi 
går efter sagen (bolden).”
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Forslag til evalueringsskemaer – selvevaluering

Figur 5-4: Selvevaluering 
(skabelon)

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Egen observation Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4

Mål for undervisningskvalitet:

Tegn 1

Tegn 2

Tegn 3

Læringsmål (elever):

Tegn 1 

Tegn 2

Tegn 3

Opsamling – hvor ser jeg en positiv udvikling og hvorfor (evt. sammenlignet med sidste observation)?

Opsamling – hvor ser jeg ikke en positiv udvikling og hvorfor (evt. sammenlignet med sidste observation)?

Er der noget jeg overvejer at ændre?

• Generelt:

• Overfor specifikke elever:

Dato for næste observation:

Særlige opmærksomhedspunkter ved næste observation:

Eksempel på udfyldt evalueringsskema – selvevaluering

Figur 5-5: Selvevaluering 
(udfyldt eksempel)

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Lærerens egen 
observation

Elevernes vurdering af undervisningen og deltagelse

Elev 1 Elev 2 Elev 3 Elev 4

Mål for undervisningskvalitet
God klasseledelse, godt engage-
ment i læringen og organisering i 
peer learning

Tegn 1 – Tiden bliver brugt til 
læring

Ikke for elev nr. 1 
og 3

Var lidt  
ukoncentreret 
undervejs

Ja Havde svært 
ved at komme i 
gang

Ja

Tegn 2 – Alle elever er engage-
rede

I store træk ja, nr. 3 
ikke i starten 

Ja, næsten Ja Ja, manglede 
lidt i starten

Ja

Tegn 3 – Der praktiseres peer 
learning

Ja, i forskellige 
grader

Ja Ja Ja Ja

Læringsmål (elever)
Eleven kan registrere og korrigere 
egne og andres fejl

Tegn 1 – Eleven bruger lærings-
makkeren meget i forhold til at 
registrere og korrigere egne fejl

Elev nr. 1 er usikker 
Elev nr. 2 og 3 
arbejder mere 
selvstændigt Elev 
nr. 4 klarer næsten 
sig selv

Ja Ikke meget Lidt Slet ikke

Tegn 2 – Eleven benytter 
makkeren som tjek af sin egen 
registrering og korrektion af egne 
og andres fejl

Elev nr. 2 og 3 har 
næsten ikke brug 
for makkeren
Elev nr. 1 skal 
have meget hjælp 
fortsat, men elev 
nr. 4 klarer næsten 
sig selv 

Jeg har brug for 
mere hjælp

Jeg tænker 
over, om jeg 
selv kan

Kun sjældent Jeg kan godt 
klare det 
alene

Tegn 3 – Eleven arbejder selv-
stændigt med registrering og 
korrektion af egne og  
andres fejl

Alle er på vej,  
kun elev nr. 4  
er helt i mål

Jeg har brug 
for mere hjælp

Jeg er ikke 
sikker på, mit 
er rigtigt

Jeg skal øve lidt 
mere

Ja, det synes 
jeg

Opsamling – hvor ser jeg en positiv udvikling og hvorfor (evt. sammenlignet med sidste observation)?
Især elev nr. 4 gør en indsats. Hun træner virkelig og tager godt imod anvisninger fra makker.

Opsamling – hvor ser jeg ikke en positiv udvikling og hvorfor (evt. sammenlignet med sidste observation)?
Alle er på vej, måske kan elev nr. 1 have brug for en anden makker.

Er der noget, jeg overvejer at ændre?
• Generelt: Klasseledelse, inspiration og metoder virker  
• Overfor specifikke elever: Jeg tager en feedback-samtale med elev nr. 1, og derefter beslutter jeg, om han skal have tilbudt en 

ny makker.

Dato for næste observation: XX/YY

Særlige opmærksomhedspunkter ved næste observation: 
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Eksempler på evalueringsskemaer – kollegial sparring 

Figur 5-6: Kollegial observation 
(skema til observatør)
 

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Jeg lægger mærke til … Det betyder for mig at se, at …

Mål for undervisningskvalitet

Tegn 1

Tegn 2 

Tegn 3

Læringsmål (elever)

Tegn 1

Tegn 2

Tegn 3

Figur 5-7: Kollegial observation 
(skema til underviser der bliver observeret)

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Hvad hører jeg? Hvad betyder det for, hvordan  
jeg gør fremadrettet?

Mål for undervisningskvalitet

Tegn 1

Tegn 2 

Tegn 3

Læringsmål (elever)

Tegn 1

Tegn 2

Tegn 3

Eksempler på udfyldte evalueringsskemaer – kollegial sparring

Figur 5-8: Kollegial observation 
(udfyldt eksempel til observatør)
 

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Jeg lægger mærke til … Det betyder for mig at se, at …

Mål for undervisning
God klasseledelse, 
godt engagement i læ-
ringen og organisering 
i peer learning

Tegn 1 – Tiden bliver 
brugt til læring

• Elev nr. 1 bliver ukoncentreret nogle gange i 
forløbet, efter 15 min., efter 25 min. Sidste 
gang forstyrrede makkeren

• Der går 10 min., før elev nr. 3 er rigtig i gang. 
Derefter går det langsomt, men koncentreret

• Elev nr. 2 og 4 arbejder godt 

• Elev nr. 1. bliver afbrudt – både af sig selv og 
af makkeren. Jeg kan forestille mig, at han har 
brug for en anden makker

• At elev nr. 3 spilder sin egen tid. Jeg vil spør-
ge min kollega, om der er tilfælde, hvor han 
kommer tidligere i gang

• At der er gode læringsforhold for de to elever

Tegn 2 – Alle elever  
er engagerede

• Elev nr. 2 og 3 har næsten ikke brug for 
makkeren

• Elev nr. 1 skal have meget hjælp fortsat
• Elev nr. 4 klarer næsten sig selv

Tegn 3 – Der praktise-
res peer learning

• Alle bruger makkeren – i forskellig grad • At metoden er anvendelig for disse fire elever. 
Er dog lidt usikker på elev nr. 1

Læringsmål (elever)
Eleven kan registrere 
og korrigere egne  
og andres fejl

Tegn 1 – Eleven bruger 

læringsmakkeren 

meget i forhold til at 

registrere og korrigere 

egne fejl

Elev 1: Spørger mange gange  

– afbryder makkeren ofte

Elev 2: Gør en delopgave færdig og  

snakker så med makkeren

Elev 3:Tjekker med makkeren efter 15 min.

Elev 4: Tjekker først med makkeren  

efter 25 min.

Elev nr. 1 har brug for feedback og  feedforward 

på metoden

Elev nr. 2 er nået længere

Elev nr. 3 er nået længere

Elev nr. 4 er nået meget længere

Tegn 2 – Eleven  

benytter makke-

ren som tjek af sin 

egen registrering og 

korrektion af egne og 

andres fejl

Elev 1: Ja, men så det forstyrrer makkeren

Elev 2: Ja

Elev 3: Ja

Elev 4: Klarer det næsten alene

Elev 1: At der er brug for feedback og feed-

forward på arbejdsperioder 

Elev 2: At eleven bliver klar over, at vedkommen-

de er godt på vej

Elev 3: At eleven bliver klar over, at vedkommen-

de er godt på vej

Elev 4: At eleven er i god læring

Tegn 3 – Eleven 

arbejder selvstændigt 

med registrering og 

korrektion af egne og 

andres fejl

Elev 1: Har fortsat brug for meget  

makkerstøtte

Elev 2: Godt på vej mod at stole på egen 

vurdering

Elev 3: Godt på vej mod at stole på egen 

vurdering

Elev 4: Er stort set i mål

Elev 1: At eleven skal tages med på råd om, 

hvordan han kan arbejde videre mod sit mål

Elev 2: At eleven skal opmuntres til at tage 

næste skridt ved en feedback-samtale

Elev 3: At eleven skal opmuntres til at tage 

næste skridt ved en feedback-samtale

Elev 4: At eleven skal opmuntres til at arbejde 

med endnu sværere ord
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Figur 5-9: Kollegial observation 
(udfyldt eksempel til underviser, der bliver observeret)

Dato for observation:
Fag:
Undervisningsforløbets emne/formål 

Hvad hører jeg? Hvad betyder det for, hvordan  
jeg gør fremadrettet?

Mål for undervisning
God klasseledelse, 
godt engagement i læ-
ringen og organisering 
i peer learning

Tegn 1 – Tiden bliver 
brugt til læring

Elev 1: Manglende koncentration
Elev 2: Arbejder godt
Elev 3: Kommer ikke i gang
Elev 4: Arbejder godt

Alle elever: Jeg arbejder videre med det mål for 
ledelse af elevernes læring. 
Er opmærksom på elev nr. 1.

Tegn 2 – Alle elever er 
engagerede

Elev 1: Meget brug for makker
Elev 2: Arbejder godt 
Elev 3: Arbejder koncentreret
Elev 4: Arbejder meget koncentreret

Undervisningen ser ud til at støtte eleverne i 
deres læring bortset fra elev nr. 1.

Tegn 3 – Der praktise-
res peer learning

Elev 1: Bruger makkeren FOR meget
Elev 2: Bruger makkeren ved behov
Elev 3: Bruger makkeren ved behov
Elev 4: Bruger makkeren til sidst, når begge har 
løst opgaven

Peer learning har som metode sin positive 
virkning på eleverne. 
Jeg skal have undersøgt nærmere, hvordan jeg 
kan støtte elev nr. 1 i læringen.

Læringsmål (elever)
Eleven kan registrere 
og korrigere egne  
og andres fejl

Tegn 1 – Eleven bruger 
læringsmakkeren 
meget i forhold til at 
registrere og korrigere 
egne fejl

Elev 1: Påtager sig ikke træningsopgaven
Elev 2: Bruger kun makkeren lidt
Elev 3: Bruger kun makkeren lidt
Elev 4: Klarer næsten opgaven selv

Elevsamtale med elev nr. 1, tjekke forståelse af 
mål og metode.
I forhold til de øvrige elever fortsættes indsat-
sen.

Tegn 2 – Eleven benyt-
ter makkeren som tjek 
af sin egen registre-
ring og korrektion af 
egne og andres fejl

Elev 1: Fungerer ikke
Elev 2: Har næsten ikke brug for makkeren 
undervejs
Elev 3: Har næsten ikke brug for makkeren 
undervejs
Elev 4: Klarer sig selv – kan gå videre.

Som ovenfor.

Tegn 3 – Eleven 
arbejder selvstændigt 
med registrering og 
korrektion af egne og 
andres fejl

Elev 1: Der er vist lidt lang vej igen
Elev 2: Er snart i mål her 
Elev 3: Er snart i mål her 
Elev 4: Er klar til at tage næste skridt med 
sværere ord

I elevsamtalen med elev nr. 1 vil jeg nævne 
muligheden for en anden makker.
I forhold til elev nr. 2 og 3 fortsættes indsatsen.
Jeg vil tage en elevsamtale med elev nr. 4 i 
forhold til at øge sværhedsgraden.

Lidt om kollegial og ledelsessparring

Generelt kan kollegial/ledelsesmæssig sparring 
kategoriseres som et midterfelt i typen af samtaler 
mellem to personer – der spænder fra instruktion 

til coaching. Figuren nedenunder synliggør dette 
kontinuum.

Figuren kan bruges til, at observatør og medarbej-
der får talt sammen om, hvilken type sparring der 
ønskes. Ønskes der eksempelvis klare instruktioner 
om, hvad man konkret skal gøre, eller ønskes der 
coaching med fokus på forskellige løsninger, som 
man selv kan vælge imellem. 

Nedenstående model angiver en samtaleform, der 
kan anvendes i forbindelse med sparring. Samtalen 
forudsætter, at kollegen/lederen/vejlederen har væ-
ret ude at observere undervisningen. 

Figur 5-10: Samtale landkort
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Figur 5-11: Et eksempel på et format for sparring, coaching og supervision
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Feedback til kollegial sparring - samt inspiration til elevfeedback

Iagttagelse
Jeg lægger mærke til at...

1
Effekt

Det betyder for mig at se at...

2
Tilbyd refleksion undren, løsning,  

hypotese, spørgsmål, send bold tilbage m.m.

3

• Anerkendende, konkret og beskrivende frem for 
vurderende

• Udtrykt i jeg-form og man forbliver på egen 
banehalvdel (jeg oplever...)

• Fremadrettet og rettet mod adfærd, som 
modtageren kan gøre noget ved (hvis han/hun 
ønsker det)

• Lyt til feedbacken, som den bliver fremstillet 
(undgå at gå i modangreb, fokuser på det eksak-
te der bliver sagt. Skriv evt. ned)

• Lyt aktivt. Få giveren til at uddybe sine meninger 
og observationer, hold øjenkontakt.

Berigende feedback er: Inspiration til når du modtager feedback:






