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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.

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

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?
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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

Samtale-landkort

Redskab

Relation
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Efter Stelter, 2002
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Coaching
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Figur 5-11: Et eksempel på et format for sparring, coaching og supervision

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:


