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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 


