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Velkommen
Vi har fået 2 millioner til at udvikle undervisning der forbedre 

elevernes faglige niveau i dansk og matematik

Vi har også fået tre år

Man får ikke så mange penge, hvis ikke:
• Udfordringen er yderst relevant
• Udfordringen er svær at løse – vi skal gøre

det, de andre ikke har fundet ud af endnu
• A. P. Møller Fonden tror på, at vi har det potentiale der skal 

til



Dagens program – før frokost

• Præsentation af A. P. Møller Projektet 
”Databaseret Læringsledelse” – med fokus på, 
hvordan vi sammenkæder vores elevdata med 
forberedelse af vores ”hverdags”-
undervisning. Herunder Data Wise modellen

• Teams på tværs af skoler – vi introducerer 
hinanden

• Test og hvad vil og kan vi med dem



Dagens program – efter frokost
• Vi arbejder fagopdelt med fagets og egne data - Drøftelse af 

hvilke data, hvornår og hvordan vi kan bruge dem. Samt 
udarbejdelse af registreringsark. Klargøring af data mapper

- Dansk v/Dorte Kamstrup
- Matematik overbygning v/Klaus Fink
- Matematik indskoling + mellemtrin v/Mette 
Spodsberg

• Fag- og afdelingsopdelt hjemmeopgave. Hvad siger jeres 
data, I skal have særligt fokus på i forhold til dansk 
skriftlighed og matematik evaluering/data indsamling. 
Sendes tilbage til undervisere forløb 2



Fra en evt. ”ferien er slut depression” 
til en potentiel ”jubi, det bliver MIT 

arbejdsår”
Vi kommer ikke uden om en del informationer, I skal 
have, for ellers mangler I dem om lidt – og alt det, I 
alligevel ikke kan huske, ved I så, I kan finde i denne 
præsentation via hjemmesiden:
http://www.learningtechlab.dk/
Vi har gjort, hvad vi kunne for at kombinere med 
refleksionsøvelser og nødvendig fælles feedback til os

http://www.learningtechlab.dk/


Hvad er det for et potentiale, vi 
baserede ansøgningen på? 

• Jeres didaktiske mod – I tør sætte spørgsmålstegn ved egen 
praksis, lade jer inspirere og ikke mindst føre tanker til 
handling

• I ved der skal være balance mellem både 
fagfaglig/tværfaglig undervisning og nyt pensum/repetition

• I kan navigere konstruktivt i de mulige rammer – også når 
det ikke viser sig at være som vi drømmer om ;-)

• I er ikke bange for selv at være med til at skabe rammerne
• I har vist en faglig ”sult”, men også en faglig ballast – så I 

bliver ikke forført til ”teaching for the test”, men i stedet 
”test for the teaching”



Hvad betyder det for vores roller?

• Lærere 

• Konsulenter 

• Ledere

En lille præsentation af ”os”

Nye ansigter og nye fagteams



En lille præsentation af ”jer”
Mød hinanden

• En løgn og to sandheder: 

• Man skriver tre udsagn ned – to sandheder og 
en løgn – max 5 min.

• Man præsenterer dernæst sine historier –
derefter skal gruppemedlemmerne gætte: 
Hvad var løgnen.

• Den der gætter flest løgne har vundet.



Hvorfor/hvordan blev jeg …

• Præsenter på 30 sekunder hvorfor du blev 
dansk eller matematiklærer til din sidemakker.



Og… hvad er det så egentlig vi skal? 

Den ultra korte – vi skal:

• opkvalificere vores testning

• skabe sammenhæng mellem test og 
undervisning

• opkvalificere vores faglighed i dansk og 
matematik, hvor vi har mest brug for det



Hvad skal vi ikke?

• Opfinde nye store forkromede projekter uden 
for vores fagområde – det klarer vi i andre 
sammenhænge ;-)

• Få ondt i maven – for første erkendelse er, at 
vi har med to KÆMPE fag at gøre, så ingen ved 
alt på den konto! 



Hvad kan give mig/os søvnløse 
nætter?

• Det IT registreringssystem, der næsten skulle være klar, er ??
• Nationale Test har ”systemarbejde” 
• Vi starter skævt på projektet – fordi vi skulle starte et sted, men det er afgørende 

at forstå, at projektet ikke skal fortsætte sådan, men baseres på jeres input og 
faglige udvikling

• Hvordan kan vi nå dertil med projektet, så alle oplever man kan have faglige ønsker 
og få hjælp – håndtering af fås behov/alles behov?

• Hvordan og hvornår får vi mulighed for at udvikle en fælles forståelse af, hvad 
fælles forberedelse består af?

• Hvordan får vi skabt grobund for netværk på tværs af skolerne, ikke fordi ”vi siger 
det”, men fordi I oplever det som både selvfølgeligt og optimalt 

Men… sovepillen er jo til alt helt – at I er jer!!
Så vi har en god fælles forståelse af, at ingen bliver verdensmestre over natten, men 

sammen kan vi meget.



Så fra alle tanker til den hardcore del

• Årshjul baseret på data-wise-modellen

• Hjemmeside

• Hvem skal aflevere hvad til hjemmesiden, 
hvornår



Den klassiske Data-wise-model



Data-Wise-modellen

Vi har ladet os inspirere af Data-Wise modellens 
spiraliske proces af Prepaire, Inquire, Act.

Preparing - Learning how to work together as 
a team

Inquiring - Learning how to see and what to 
look for

Acting - Doing the right thing



Oversat til dansk kultur i vores årshjul -
og reduceret til 5 trin

1) Indsamle, registrere og analysere data på individ- og klasseniveau. 
Arbejdet foretages af den enkelte faglærer med evt. sparring fra afdelingsleder og/eller læringskonsulent

2) Analysere elevdata på årgangsniveau – herunder inddeling i 5 elevgrupper. 
Arbejdet foregår i skolernes fagudvalg/fagkonferencer

3) Opstille SMARTe mål for undervisningstiltag – herunder også afdækning af evt. manglende viden og kompetencer i 
organisationen.

Arbejdet foregår i fagteam på tværs af de tre skole og årgang (så vidt muligt)

4) Handling – Udvikling af undervisning baseret på datamaterialet og med baggrund i a) fælles fagligt kompetenceforløb 
og b) fælles forberedelse 

Arbejdet foregår i fagteamet på tværs af skoler og årgang
Afvikling af forløb foretages af alle faglærere!!?

5) Indsamling af ny data for at kunne analysere undervisningseffekt
Arbejdet foregår i skolernes fagudvalg

3) og 4) er der hvor vi er sammen på tværs af skolerne



Årshjulet
• Alle skal udvikle og afvikle fire fælles forløb i dansk og 

matematik (med fare for at blive skitzofren) 

• https://docs.wixstatic.com/ugd/d3bd49_35f4144c97e2
483db15275caec96b0a5.pdf

• ”Modelfaren”: Hvad kan vi ikke forudse? & Hvad er 
intentionen? Vi skal gøre det, opgaven kalder på!  

• Hvad skal afleveres til hjemmesiden? Vi ved det ikke… 
men jeres meebook forløb og det I ville ønske andre 
havde givet jer, herunder det I ville gøre anderledes 
næste gang (i hvert fald i første omgang)

https://docs.wixstatic.com/ugd/d3bd49_35f4144c97e2483db15275caec96b0a5.pdf


Hvordan simplificerer vi håndteringen 
af elevdata?

• Alle klasser inddeles i fem elevgrupper ud fra 
fastlagte faglige kriterier 

• Traditionelt har vi størst succes med at 
undervise og dermed skabe læring for 
eleverne i gruppe 3 og 4

• Der vil være særligt fokus på at skabe 
fremgang for gruppe 2 og 5 



Eksempel fra dansk – OBS på 
”modelfaren” igen

Elevgruppe Stavning Nationale test Læsning

1. OBS – kræver udvidet familiesamarbejde 

og fælles handleplan

Understøttende undervisning kræves evt. 

tilrettelagt som ressourceforløb 

C0/C1 – C2 Ikke tilfredsstillende/ Mangelfuld

2. Under middel – kræver handleplan. Hvad 

er de opretholdende faktorer? 

C3-C4 Jævn

3. Normalområdet C5-C6 God

4. Over middel C7 Rigtig god

5. Fremragende – kræver udvidet faglige 

udfordringer 

C8-C10 Fremragende



Progression Nationale test



Mål for projektet - elevniveau
• at andelen af elever i gruppe 1 er faldende og ikke mindst tydeligt 

afdækket. Der er lagt konkrete planer for afdækning af udfordringer og 
opretholdende faktorer - ressourcepersoner og eksterne 
samarbejdspartnere inddrages i arbejdet

• at andelen af elever i gruppe 2 er faldende, og at der arbejdes med 
konkrete og generaliserbare undervisningstiltag, der minimerer de faglige 
udfordringer for gruppen

• at andelen af elever i gruppe 4 og 5 vokser, og at der skabes tiltag i 
undervisningen, der øger muligheden for differentiering, så alle elever 
jævnligt oplever at skulle ”stå på tæer”

• at elever med dysleksi og dyskalkuli skal afdækkes tidligt. De skal have de 
mulige tekniske hjælpemidler, så deres vanskelighed ikke spænder ben for 
deres kognitive formåen – der skabes tiltag på tværs af skolerne til dette 
arbejde



Praksisændringer på lærerniveau
Vores mål med projektet er, at lærerne ved projektets afslutning finder det 
naturligt:

• at analysere elevernes faglige udvikling to gange årligt med kvantitative 
test (NT mm.) 

• at sammenholde testene med hverdagsundervisningens kvalitative 
diagnostiske værktøjer – delvis udviklet og viderebearbejdet af 
faggrupperne selv - som fx LUS (læseudviklingsskema), 
læsehastighedstest, MUS (matematikudviklingsskema), 
regnefærdighedstest mm.

• at arbejde i fag- og årgangsteams med en sammenkædning af faglig 
kompetenceudvikling og udvikling af konkrete undervisningsforløb baseret 
på et fundament af de eksisterende elevresultater

• at fagudvalgene er blevet til data-teams med et årshjul bygget op omkring 
nedenstående 5 trins model

• at ledelsen er en kollaborativ samarbejdspartner med det fælles mål at 
sikre undervisning og læring af høj kvalitet



1. Dataindsamling - klasseniveau
Indsamle, registrere og analysere data på klasseniveau. 
Dette arbejde foretages af den enkelte faglærer med 
evt. sparring fra leder og ressourcepersoner
• Alle indsamler data forud for møder i årgangsteams og 

faggruppemøder. 
• Alle skal have sammenlignelige data med til mødet, så 

det er let at skabe overblik over elevgruppen. 
• Elevgruppen inddeles i 5 undergrupper ud fra fastlagte 

faglige kriterier jævnfør det tidligere eksempel
• Der sættes tydelige og målbare slutmål for årgangens 

elever.



2. Analyse af data - årgangsniveau

Analysere elevdata på årgangsniveau - herunder 
inddeling i elevgrupper. Dette arbejde foregår i 
skolernes fagudvalg

• Hvad er styrker og svagheder i de forskellige 
elevgrupper? Er der grupper, der ikke findes i 
klassen? Hvad skyldes det? Vær i analysen 
fokuseret på det, man som lærere har indflydelse 
på jf. LP-modellen. Analysen skal danne baggrund 
for de konkrete undervisningstiltag, der 
udarbejdes på trin 3.



3. Opstil SMARTe mål - fagudvalg 
Opstille SMARTe mål for undervisningstiltag - herunder også afdækning af evt. 
manglende viden og kompetencer i organisationen. Dette arbejde forgår på 
fagudvalgsmøder på tværs af de tre skoler.

• Målet skal udformes så det er: Specifikt, Målbart, Attraktivt, Realistisk og 
Tidsbegrænset. 

• Hvad skal lærerne gøre for at imødegå behov hos eleverne i de enkelte 
elevgrupper? Hvad skal fx ændres i undervisningen? Hvad mangler lærergruppen 
viden om? Vi ønsker her at se faglige samtaler med afsæt i elevernes faglige 
udvikling og med afsæt i den konkrete elevsammensætning på årgangen. 

• Dataarbejdet understøttes med portfolios med indsamlede elevproduktioner til 
understøttelse af læringssamtalen. (En del af de sorte datamapper)

• I forlængelse af de SMARTe mål arbejder lærerne med at fastlægge 
undervisningsstrategier og tiltag samt indikatorer på målopfyldelse – tegn på 
målopfyldelse.



4. Handling 

Handling

• De SMARTe undervisningstiltag 
implementeres i undervisning i en afgrænset 
periode, hvorefter man er klar til punkt 5.



5. Indsamling af ny data og effektanalyse 

Indsamle ny data for at kunne analysere 
undervisningseffekt

• Se på effekten af undervisningen. Teamet 
analyserer, om de opnåede resultater kan 
anvendes i andre klasserum: Hvad kan vi lære 
til næste gang? Hvad er overførbar viden?



5 min 


