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Punkter

• Skoleudviklingsprojekter på FG gennem 5-6 år
• Formålet med den kvalitative evaluering i 

projekterne 
• Rammerne for projekterne
• FGs model for udviklingsprojekter
• Ledelsens rolle i projekterne
• Erfaringer og anbefalinger
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Skoleudviklings-
projekter på FG 
gennem 5-6 år

• Ca. 50 lærere har gennem årene medvirket i 
udvikling af skrivedidaktikken

• I takt med udviklingen er fokus i de enkelte 
projekter løbende ændret: 

• Formativ feedback – herunder peer feedback i 
skriveprocessen 

• Samskrivning kombineret med formativ feedback
• Samskrivning kombineret med mundtlighed
• Mundtlighed: den undersøgende dialog med 

inddragelse af skriftlighed
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Formålet med 
den kvalitative 

evaluering i 
projekterne

• Mål: Udvikling af skrive- og 
mundtlighedsdidaktikken mhp. at styrke 
elevernes kompetencer 

• Kvalitativ evaluering er velegnet til at styrke
lærernes refleksion over og videndeling om 
forskellige former for didaktiseringer af 
skriftlighed og mundtlighed –

• undervejs i projekterne 
• som opsamling på projekterne

• Tæt samarbejde med forskere er inspirerende 
og sjovt
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Rammerne for 
projekterne

• Et-årige projekter med ny opstart hvert år

• Styret og koordineret af en projektleder og en 
uddannelsesleder

• Gruppebaseret:
• Faggrupper
• klassebaserede grupper

• Fælles overordnet problemformulering – med 
gruppernes egne underspørgsmål

• Aktionslæringsmodel 

• Ordentlig ramme for tid og timer 

• Kvalitative evalueringer 
• undervejs i processen
• som afslutning på projektet 
• som udgangspunkt for overgang til nye projekter
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Aktionslæring 
som bærende 

princip
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FG´s model 
for 

udviklings-
projekterne

Faser Indhold
Didaktisk opstart (Aug) • Intro til rammer og viden (inspiration)

• Opstart på projektbeskrivelserne

Respons på projekt-
beskrivelserne (sep)

• Skriftlig respons fra projekt- og uddannelsesleder:
• Kommentarer og udfordrende spørgsmål, der skal fremme 

den didaktiske refleksionen i grupperne

Afprøvning og erfarings-
indsamling (sep-dec)

• De enkelte grupper/ den enkelte lærer afprøver planlagte 
didaktiske tiltag 

Respons og videndeling 2-3 
grupper sammen  (dec)

• Peer feedback på konkrete erfaringer og didaktiseringer
• Gensidig refleksion og inspiration grupperne imellem

Ny/ fortsat afprøvning og 
erfaringsindsamling (dec-mar)

• De enkelte grupper/ den enkelte lærer afprøver videre –
evt. i form af loop

Postersession – status og 
respons (mar/apr)

• Posterfremlæggelse med foreløbige resultater og 
refleksioner fra de enkelte grupper. Mulighed for respons

Fortsat afprøvning og 
erfaringsindsamling (apr-maj)

• De enkelte grupper/ den enkelte lærer afprøver videre –
evt. i form af loop

Opsamlende interview og 
sammenfatning af data (jun)

• Interview med grupperne v. projekt- og uddannelsesleder
• Projekt- og uddannelsesleder sammenfatter erfaringerne
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Opsamlende
interview –

formål

• afdække vigtige erfaringer om velfungerende og 
mindre velfungerende didaktiseringer af 
skriftlighed og mundtlighed – herunder:
• erfaringernes forudsætninger 
• muligheder og begrænsninger i de konkrete 

didaktiseringer, stilladseringer og (udviklede) 
redskaber

• afdække vigtige erfaringer om muligheder og 
begrænsninger i lærernes videndeling og fælles 
didaktisk refleksion i (fag- og klasse-)grupperne

7



Opsamlende
interview –

form

• alle grupper enkeltvist ca. 45 min v. projekt- og 
uddannelseslederen
• nogle år også elevgrupper

• med udgangspunkt i udleverede spørgsmål, 
som grupperne har forberedt sig på

• interview koblet med uddybende dialog om 
interessante og brugbare pointer og vinkler
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Sammen-
fatning og 

formidling af 
resultaterne

• Projekt- og uddannelseslederen sammenfatter 
resultaterne

• Resultaterne formidles i lille pjece m. kort 
beskrivelse af projektet, kategoriserede erfaringer samt 
bilag med konkrete bud på stilladseringer og redskaber 

• Pjecen deles ud til lærerne på skolen og lægges 
på skolens hjemmeside (FG fokus/ Skriftlighed og 
studiemetroerne /Referencer)

• Resultaterne er også omsat til                       
”stop”  i FGs studiemetro
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Ledelsesroller 
og -funktioner 

i projekterne 
– for projekt- og 

uddannelsesleder

• Begge er deltagere og specialister:
• Egne didaktiske erfaringer fra projekterne + teoretisk 

opdaterede

• Legitimiteten sikres via:
• respekteret repr. fra lærerkollegiet (nat.vid) + kompetent 

uddannelsesleder, der er hjemmevant i didaktikken (hum)

• Fastlægger rammerne, planlægger, organiserer og 
styrer på det overordnede plan – herunder:
• videndeling, gensidig inspiration og peerfeedback 

undervejs i processen
• den afsluttende/opsamlende kvalitative evaluering 

• Kontakt til samarbejdspartere, forskere og eksterne 
sparringspartnere

• Formidling af resultaterne internt og eksternt

• Indkøb af bøger og etablering af projektboghylde
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Strategisk 
ledelse af 

udviklings-
projekterne

• Drøftelse af mulig brug af den indsamlede viden i 
faggrupper og i klassesamarbejder 

• Initiering af brug af den indsamlede viden –
• i faggrupperne: temamøder med gensidig inspiration og 

evt. igangsætning af mindre faggruppeprojekter om 
kobling af skriftlighed og mundtlighed i faget

• i klassesamarbejderne: klasseteammøder om muligheder 
for samarbejde på tværs af fag om fx samskrivning og 
formativ respons 

• Sikring af rum og tid til:
• Projektledernes opgaveløsning – herunder til løbende 

videnindsamling (fra forskning, rapporter, bøger m.m.) 

• Lærernes deltagelse i projektet (møder, planlægning, 
udvikling af redskaber m.m., beskrivelser, interview etc.)
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Tegn på didaktisk
udvikling og 

udvikling i elevernes
skrivekompetencer

• Mange lærere på FG arbejder naturligt med didaktisering
af samskrivning og formativ feedback i undervisningen 

• Hovedparten af lærerne på FG arbejder naturligt med at 
koble mundtlighed og skriftlighed

• Hovedparten af FGs elever udvikler i løbet af det første år 
procesbevidsthed i relation til det skriftlige arbejde – fx at 
man starter med førskrivning, og hvad det går ud på

• De svage elever klarer sig bedre i det skriftlige arbejde –
på ”håndværksdelen”

• Skolens karakterniveau i SRP er løftet gennem de seneste 
2-3 år
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Erfaringer og 
anbefalinger –

ift. kvalitative 
evalueringer i 
pædagogiske 

skoleudviklings-
projekter 

• Kvalitative evalueringer er velegnede til pædagogiske 
skoleudviklingsprojekter, hvor målet er didaktiske 
refleksion og videndeling 

• Kvalitative evalueringer gør i sig selv ingen forskel – det er 
i den helt konkrete opfølgning og i ”det lange seje træk”, 
det rykker

• Ændringer kræver rum og tid – en lang proces med 
afprøvninger, rum til refleksion efterfulgt af nye tiltag, der 
skal afprøves – igen og igen 

• Fælles overordnet fokus vigtigt – muliggør videndeling og 
gensidig inspiration, så vi reelt kan løfte på skoleniveau

• Krav til gruppernes projektbeskrivelser og postere vigtigt 
– sikrer fælles refleksion om fokus og konkretisering 

• Projektstyring er altafgørende ift. kontinuitet, 
kvalitetsfastholdelse og -udvikling

• Ledelsesopbakning til skemaønsker, særlige hensyn m.m.
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Skabelon for
projekt-

beskrivelserne

Deltagende lærere:
Deltagende klasser/hold:

• Titel
• Problembaggrund
• Vision
• Gruppens egen problemformulering
• Konkretisering og begrundelse af indsatser
• Mål/succeskriterier
• Tegn på opfyldelse af mål/succeskriterier
• Evalueringsplan
• Tidsplan 
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Spørgsmål til
forberedelse 
af interview

Gruppens problemformulering

• Hvilke tiltag har I arbejdet med (samskrivningsform, 
responsform, …)?

• Hvilke effekter af tiltagene har I observeret/ evalueret?
• Hvilken rolle spiller typen af tekster, der arbejdes med?
• Hvilken rolle spiller de organisatoriske forhold (både på klasse-

og skoleplan)
• Hvor ligger de bedste muligheder og de væsentligste 

udfordringer?
• Hvilke gode råd vil I give videre i forhold til anvendelse af 

samskrivning og respons?
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PP-skabelon 
til poster-

fremlæggelse
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Konkret  
eksempel 
på poster
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Pjecer med 
resultaterne på

GFs hjemmeside

http://www.fredericia-gym.dk/fg-fokus/skriftlighed-og-. 
skrivemetroerne/
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http://www.fredericia-gym.dk/fg-fokus/skriftlighed-og-.%2520skrivemetroerne/

