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Baggrund og ramme 
 
I 2014 valgte kommunerne Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (4K) at indgå i et flerårigt 
samarbejde om udvikling Synlig Læring på deres skoler. Forløbet blev støttet økonomisk af et bidrag på 7 
mio. kroner fra A.P. Møller Fonden. Den første fase af forløbet fra sommeren 2015 til sommeren 2017 har 
rummet forskellige kompetenceudviklingsforløb og praksistræningsperioder. Hoveddelen af indsatsen har 
været rettet mod kommunernes 3.500 lærere og pædagoger. Sideløbende med disse tiltag har forløbet 
opbygget et korps af ca. 200 ressourcepersoner, kaldt Lokale Impact Coaches (LIC). I sommeren 2016 be-
sluttede kommunerne at forlænge samarbejdet og indsende en fornyet ansøgning til A.P. Møller. Som del 
af den proces traf Lyngby-Taarbæk Kommune en politisk beslutning om ikke at deltage i forløbets anden 
fase frem til 2019, og udtræder dermed i samarbejdet, når den første fase udløber sommeren 2017. 
 
De tre kommuner Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal (3K) er ved at forberede et nyt to-et-halvt årigt samar-
bejde om kompetence- og skoleudvikling i deres 38 skoler. Samarbejdet er en forlængelse af ovennævnte 
forløb. Forløbet ”Alle elever skal lære at lære mere” bygger på den viden og de praksistilgange, der knytter 
sig til den New Zealandske professor John Hattie. En forskningsbaseret tilgang kendt som Synlig Læring. 
 
Forløbets første fase (2015 – 2017) har haft til formål at introducere lærere, pædagoger og ledelser til de 
grundlæggende teorier og praksistilgange knyttet til Synlig Læring. Der har været gennemført både work-
shops, praksisafprøvninger samt forskellige erfaringsopsamlinger og evalueringer undervejs i forløbet. Som 
del af den første fase formulerede 3K fire slutmål, som er gældende for hele forløbet frem til og med 2019. 
 
De fire slutmål er: 

 
1. Den synligt lærende elev 
Slutmål: Eleverne kender deres læringsmål og kan forklare, hvor de er, hvor de skal hen og hvordan 
de kommer derhen 
 
2. Kend din virkning 
Slutmål: Vi bruger systematisk indsamlet viden som vigtige udsagn om vores betydning for elever-
nes progression 
 
3. Feedback 
Slutmål: Vi giver og modtager feedback på alle niveauer 
 
4. Inspireret og passioneret undervisning 
Slutmål: Vi er nysgerrige og engagerede i en professionel dialog om vores betydning for elevernes 
progression 

 
Slutmålene peger frem mod afslutningen af den anden fase i 2019. Udover slutmålene er den anden fase 
rammesat af følgende tre mål: 
 

Mål 1: Opnåelse af dybere viden hos ledelser og medarbejdere 
 
Mål 2: Opbygning af organisatorisk kapacitet til at fortsætte den udviklede praksis efter for-
løbet 
 
Mål 3: Opnåelse af en varig praksisforankring hos ledelser og medarbejdere 
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Forløbets anden fase vil både omfatte lærere/pædagoger og skoleledelser. 
 
Udbuddet rummer fire hovedområder, som er opdelt i fire delaftaler: 
 

Delaftale 1: Den synligt lærende elev med fortsat fokus på Solo-taksonomi, læringsmål og 
succeskriterier 
 
Delaftale 2: Det professionelle læringsfællesskab med særligt fokus på mindset/mindframes 
læringssamtaler og brug af kollegial praksisobservation 
 
Delaftale 3: Feedback på alle niveauer med øget fokus på elevernes inddragelse i deres egen 
læreproces 
 
Delaftale 4: Kend din virkning med fokus på analyse og anvendelse af systematisk indsamlet 
viden om elevernes udbytte af undervisningen 

 
Delaftalerne gennemføres som to faser De to faser vil overlappe hinanden i efteråret 2018 og kan skitseres 
som følgende: 
 

Fase 1: August 2017- december 2018  
(= 3 semestre) 

Fase 2: August 2018-december 2019  
(= 3 semestre) 

Delaftale 1: Den synligt lærende elev Delaftale 3: Feedback 

Delaftale 2: Inspireret og passioneret undervisning Delaftale 4: Kend din virkning 

Fælles for de fire delaftaler 
Lærere og pædagoger er i forløbets første fase blevet introduceret både til viden og til brugen af en række 
praktiske tilgange og redskaber inden for forløbets fire slutmåls områder. Målområderne fastholdes i forlø-
bets anden fase med de særlige tilknyttede tematikker som delaftalerne omfatter. 
 
Arbejdet med målområderne skal fokusere på større dybdeviden, yderligere træning i praksis og opbygning 
af skolernes egen evne til at arbejde ud fra principperne for Synlig Læring efter forløbets ophør.  

Tiltag skal bygge på viden om skolernes behov 
Indholdet i forløbene vil basere sig på tilbudsgivers forslag afgivet i tilbuddet. Tilbudsgiver skal dog accepte-
re, at der vil kunne forekomme korrektioner i workshoppernes indhold i forbindelse med den endelige til-
rettelæggelse af forløbene. Hvis en korrektion medfører en væsentligt forøgelse i ressourcer, sker der en 
tilsvarende justering af vederlaget, jf. rammeaftalens pkt. 16. 

Tilrettelæggelsen af forløbet sker i et tæt samarbejde mellem tilbudsgiver og 3K. Til det formål nedsættes 
et ”indholdsteam” for hver delaftale. Teamet består af medarbejdere fra skolerne med forudgående kend-
skab til temaet, medarbejdere fra 3K og fra tilbudsgiver. Teamet skal inddrage systematisk indsamlet viden 
om skolernes udgangspunkt tilrettelægge de faglige indhold i forløbene. Indholdsteamet mødes 2 gange 
med leverandøren som del af forberedelse og opfølgning på forløbet undervejs. 
 
Det ønskes, at forløbene bygges op som en tilvalgsmodel, hvor Kommunerne selv prioriterer, hvilke medar-
bejdergrupper/teams, de ønsker deltager i hvilke forløb. Det endelige forløb fastlægges en gang årligt for 
hver delaftale, jf. rammeaftalens pkt. 5.1. 
 



  

Side 5 af 15 

 
Version – final (20-3-2017) 

Det er 3K’s forventning, at antallet af workshops for lærere og pædagoger beskrevet i tilbudsskemaet i bilag 
D2 ud fra ovenstående model kan variere. I forhold til 

 Workshops lokale impact coaches (pos. 2 i tilbudsskemaets fane 1-4) og 

 Workshops for LIC-instruktører (pos. 3 i tilbudsskemaets fane 1-4) 
 
forventes disse workshops dog fastholdt i forløbet. 

Kapacitetsopbygning 
Fase 2 vil have styrket fokus på den kommunale såvel som den lokale kapacitetsopbygning, så de organisa-
tionsstrukturer, samarbejdsformer og arbejdsgange, der er opbygget i forløbet, fastholdes som en integre-
ret del af kommunernes praksis ved forløbets mulige afslutning i 2019. 

LIC-dybde forløb – workshops for lokale impact coaches 
Et andet element i den interne kapacitetsopbygning er styrkelse af skolernes ressourcepersoner i form af 
skolernes Lokale Impact Coaches (LIC). Denne funktion er blevet etableret under forløbets første fase, men 
der er fortsat behov for at styrke deres rolle som sparringspartner og træner for deres kolleger. Særligt 
ønskes en større forudgående viden om de temaer lærere/pædagoger bliver introduceret til i deres forløb. 
Der ønskes derfor tilbud om et særligt forløb tilrettelagt for LIC’erne med fokus på dybere viden om de 
temaer, der også introduceres for lærere/pædagoger. 
 
LIC’erne vil blive tilbudt en heldagsintroduktion til hvert af delaftalernes temaer. Den enkelte LIC skal dog 
kun vælge ét tema, da der udbydes to temaer i hvert semester. Det vil sige, at den enkelte LIC’er fx kan 
vælge dybde-forløbet om læringsmål (delaftale 1) i vinteren 2018 og forløbet om professionelle læringsfæl-
lesskaber (delaftale 2) i august 2018. Workshoppene skal i lighed med de øvrige workshops være praksis-
orienteret og lægge op til, at de deltagende LIC’erne træner praksis på egen skole, før deres kolleger kom-
mer på workshop. 

LIC-instruktører 
For yderligere at styrke 3K’s egen kapacitetsopbygning og sammenhængen mellem de udbudte kompeten-
ceudviklingsforløb og den kontekst lærere og pædagoger arbejder i til daglig, ønskes opbygget et korps på 
ca. 50 LIC-instruktører. Deres opgaver bliver i samarbejde med tilbudsgiver at tilrettelægge og gennemføre 
workshops for lærere og pædagoger. Forløbet skal tilrettes så LIC-instruktørerne gradvist overtager selve 
undervisningen i løbet af forløbet. 
 
Forløbet for LIC-instruktørerne skal gennemføres semestret før det forløb, de skal fungere som instruktører 
i. 

Dialog mellem leverandørerne 
I det tilfælde, at udbuddet resulterer i, at de forskellige delaftaler bemandes med forskellige leverandører, 
vurderer 3K, at det vil være nødvendigt med en vis koordinering og vidensdeling mellem leverandørerne på 
de forskelle delaftaler – f.eks. i forhold til leverandørernes brug af forskellige tilgange og anvendelse af 
begreber. Koordineringen skal give 3K’s medarbejdere oplevelsen af en tværgående sammenhæng mellem 
forløbene.  
 
En del af denne koordinering varetages af de ovenfor beskrevne indholdsteams, men derudover kan det 
blive nødvendigt, at leverandørerne samles ved fællesmøder sammen med projektledelsen for at drøfte 
koordineringen mellem delaftalernes forløb. Det er projektledelsen, der står for at indkalde til disse møder. 
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Slutmål for forløbet i fase 2 

Skoler og medarbejdere har opnået den nødvendige viden og praksiserfaring til selvstændigt og i samarbej-
de med hinanden og andre skoler, at videreføre praksisudviklingen inden for delaftalens indholdsområde. 

Budget 
3K ansøger om fondsstøtte til gennemførelse af projektet. Der er ansøgt om 6,5 mio. kr. til hele projektets 
gennemførelse (dvs. gennemførelse af alle fire delaftaler). Indgåelse af rammeaftalerne vil således afhænge 
af tilsagn om fondsstøtte til aktiviteterne, og derudover være dimensioneret i henhold til denne. 

Delaftalernes indhold: 
I det følgende gives en indholdsmæssig beskrivelse af delaftalernes fokusområder og teoretiske grundlag. 
Til hver delaftale er knyttet et eller flere delmål, der blev oprindeligt blev formuleret sammen med forlø-
bets fireårige slutmål. Delmålene er knyttet til forløbets første fase (2015-juni 17) vil formentlig blive revi-
deret i forbindelse med evalueringen af den første fase i sommeren 2017. Tilbudsgiver forventes at inddra-
ge de reviderede delmål i den konkrete tilrettelæggelse af forløbet. 

Delaftale 1 Den synligt lærende elev 

Krav til delaftale 1 
1. Forløbene bygger videre på det teoretiske indhold og de praktiske tilgange, der er introduceret i forlø-

bets første fase. Dette indarbejdes i samarbejde med 3K’s indholdsteam 
2. Forløbene bygger på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk afprøvning 
3. Tiltagenes indhold og opbygning bygger på en konkret viden om skolernes udvikling inden for de rele-

vante slutmåls områder 
4. Det særlige forløb for LIC-medarbejderne (LIC dybdeforløb) er tæt forbundet med indholdet i forløbene 

for lærere/pædagoger 
5. De anvendte undervisningsmidler skal i det omfang det er muligt gøres digitalt tilgængelige for delta-

gerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform 
6. Skolernes samlede vidensgrundlag udgøres i fase 1 af: 

a) Matrix for en synligt lærende skole (findes online) 
b) Praksisundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af 3K) 
c) Skolebesøg og praksisobservation – fx Instructional Rounds 
d) Nationale test og Beregneren 
e) Trivselsundersøgelsen 
f) Interne kilder fra skolernes egne undersøgelser 

 
Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan Tilbudsgiver forventer at inddrage og anvende forskellige 
data-typer nævnt i punkt 6, a-f i deres forløb. 

 
7. Lærer/pædagog forløb  

a) Afhængig af antal oprettede workshops forventes hver delaftale gennemført over to halvårsperio-
der (semestre). Workshoppenes fordeling fremgår af bilag D1 (2), fane 1, pos. 1. 

b) Hvert semester indeholder 3 halvdagsworkshops for de tilmeldte medarbejdere. Halvdagswork-
shoppene fordeles således, at der afholdes 2 workshops pr. dag. 

c) Der er en ca. seks ugers periode mellem hver workshop afsat til praksistræning for medarbejderne 
d) Der er max. 50 deltagere pr. workshop 
e) Det konkrete projektforløb fastlægges 1 gang årligt 
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f) Tilbudsgiver skal deltage med en instruktør i alle workshops i 1. semester og halvdelen i andet se-
mester af delaftalens forløb. 

g) Bemandingen af workshoppene er fastlagt, men rollefordelingen mellem tilbudsgivers medarbejder 
og LIC-instruktøren aftales med 3K ud fra en konkret vurdering af LIC-instruktørernes ”modenhed” i 
forhold til at varetage instruktørfunktionen. 

8. LIC-workshops (LIC dybde forløb) 
a) Der afholdes 1 heldagsworkshops for LIC’erne I forbindelse med hver delaftale for lære-

re/pædagoger. På grund af antallet af LIC’er (ca 150) vil der blive oprettet tre hold for hver delafta-
le. Holdene fordeles over de to semestre ud fra LIC’erne ønsker. 

b) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger nedenfor. 
 
9. LIC-instruktør workshops 

a) Der afholdes 3 heldagsworkshops for LIC-instruktørerne i forbindelse med delaftale 1 (se bilag D1 
(2)) 

b) De placeres med ca. 6 uger mellem workshoppene af hensyn til LIC-instruktørens egen praksistræ-
ning på egen skole. 

c) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger med fokus på instruktørrol-
len på lærer/pæd. 

 
Målgrupper: 

 Ca. 2500 lærere/pædagoger 

 150 LIC’er  

 Ca. 50 LIC-instruktører 

 
Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2017 – 31. december 2018 (se i øvrigt bilag D1 (2).- Fordeling 
af temaer) 

Delaftale 1: Indhold 
Den synligt lærende elev er bl.a. kendetegnet ved at kunne besvare spørgsmålene ”hvor er jeg?”, ”hvor skal 
jeg hen?”, og ”hvordan kommer jeg det”? I forløbet arbejdes med flere tilgange til på denne måde at invol-
vere eleverne i egen læreproces. Et centralt værktøj i denne sammenhæng er brugen af taksonomiserede 
læringsmål – her er valgt SOLO-taksonomien. SOLO-taksonomien bygger på forskerne Biggs og Collis teori 
om undervisning og læring. SOLO står for Structure of the Observed Learning Outcome. Modellen går kort 
fortalt ud på at beskrive læringsudbyttet af undervisningen fra, at eleven stort set ikke kan se nogen sam-
menhænge til, at eleven kan knytte nye sammenhænge på nye måder: Ingen idé, en idé, mange løse ideer, 
relaterede ideer og udvidede ideer. De tre første niveauer vil som regel beskrive mængden af viden, mens 
de sidste beskriver kvaliteten af viden. De omtales også som overfladeviden og dybdeviden. Solo-
taksonomien synliggør læringens mulige indhold, og kan tydeliggøre den læringsvej eleven kan gå igennem 
– alt efter sit udgangspunkt. Den understøtter på den måde lærerens og elevens samtale (herunder en me-
re systematisk brug af feedback) omkring hvor eleven er i læreprocessen. SOLO-taksonomien kan både 
anvendes som en konkret vejviser i forbindelse med et fagligt mål, og som et generelt billede på lærings-
processen i form af den meget anvendte læringsmodel The Pit 
(http://www.4kommuner.dk/arkiv/item/the-pit-laeringsudfordringen). 
 
Med til denne fremgangsmåde hører desuden formuleringen af succeskriterier, der viser eleverne, om de 
har nået deres læringsmål. Succeskriterier viser konkret, hvad eleverne ved eller kan i forhold til deres læ-
ringsmål. At formulere læringsmål og succeskriterier ud fra Forenklede Fælles Mål, (der kan være aktive 

http://www.4kommuner.dk/arkiv/item/the-pit-laeringsudfordringen
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redskaber eleverne) er i sig selv en læreproces for både voksne og børn. Emnet er derfor fortsat en integre-
ret del af temaet omkring den synligt lærende elev i fase 2. 

Hvor vi vil hen? 
Delmål for den synligt lærende elev: 
 
Vi har på alle niveauer lært og øvet os i: 

 at formulere klare læringsmål, der hjælper os undervejs i hele læreprocessen (forberedelse, 
gennemførelse, evaluering) 

 at synliggøre vores læringsmål, så de kan støtte os i vores individuelle og fælles arbejde 
 

Lærere og pædagoger har lært og øvet sig på: 

 hvordan eleverne kan guides i deres læreprocesser. Fx vha. klare læringsstrategier 

 at indrette skolens fysiske læringsmiljø, så det er med til at guide elevernes læreproces 
 

Forvaltninger og skoleledelser har lært og øvet sig i: 

 at anvende ledelses- og styringsværktøjer (fx kvalitetsrapporter, virksomhedsplaner, dagsordner, 
mødeformer), så de understøtter læring på alle niveauer 

Hvad skal der afgives tilbud på? 
Der ønskes tilbud på, hvordan tilbudsgiver vil tilvejebringe dybdeviden, praksisforankring og kapacitetsop-
bygning i forhold til de tre målgrupper lærere/pædagoger, LIC’er og LIC-instruktører i forhold til temaet den 
synligt lærende elev. Løsningsbeskrivelsen angives i bilag D3. 

Delaftale 2 Inspireret og passioneret undervisning 

Krav til delaftale 2 
1) Forløbene bygger videre på det teoretiske indhold og de praktiske tilgange, der er introduceret i forlø-

bets første fase. Dette indarbejdes i samarbejde med 3K’s indholdsteam 
2) Forløbene bygger på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk afprøvning 
3) Tiltagenes indhold og opbygning bygger på en konkret viden om skolernes udvikling inden for de rele-

vante slutmåls områder 
4) Det særlige forløb for LIC-medarbejderne (LIC dybdeforløb) er tæt forbundet med indholdet i forløbene 

for lærere/pædagoger 
5) De anvendte undervisningsmidler skal i det omfang det er muligt gøres digitalt tilgængelige for delta-

gerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform 
6) Skolernes samlede vidensgrundlag udgøres i fase 1 af: 

a. Matrix for en synligt lærende skole (findes online) 
b. Praksisundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af 3K) 
c. Skolebesøg og praksisobservation – fx Instructional Rounds 
d. Nationale test og Beregneren 
e. Trivselsundersøgelsen 
f. Interne kilder fra skolernes egne undersøgelser 

 
Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan de forventer at inddrage og anvende forskellige datatyper nævnt 

ovenstående pkt. 6, a-f i deres forløb i bilag D3. 
 

7) Lærer/pædagog forløb  
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a) Afhængig af antal oprettede workshops forventes hver delaftale gennemført over to halvårsperio-
der (semestre). Workshoppenes fordeling fremgår af bilag D1 (2), fane 2, pos. 1. 

b) Hvert semester indeholder 3 halvdagsworkshops for de tilmeldte medarbejdere. Halvdagswork-
shoppene fordeles således, at der afholdes 2 workshops pr. dag. 

c) Der er en ca. seks ugers periode mellem hver workshop afsat til praksistræning for medarbejderne 
d) Der er max. 50 deltagere pr. workshop 
e) Det konkrete projektforløb fastlægges 1 gang årligt 
f) Tilbudsgiver skal deltage selv deltage med en instruktør i alle workshops i 1. semester og halvdelen 

i andet semester af delaftalens forløb. 
g) Bemandingen af workshoppene er fastlagt, men rollefordelingen mellem tilbudsgivers medarbejder 

og LIC-instruktøren aftales med 3K ud fra en konkret vurdering af LIC-instruktørernes ”modenhed” i 
forhold til at varetage instruktørfunktionen. 

8) LIC-workshops (LIC dybde forløb) 
a) Der afholdes 1 heldagsworkshops for LIC’erne I forbindelse med hver delaftalefor lære-

re/pædagoger. På grund af antallet af LIC’er (ca 150) vil der blive oprettet tre hold for hver delafta-
le. Holdene fordeles over de to semestre ud fra LIC’erne ønsker.   

b) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger nedenfor. 
9. LIC-instruktør workshops 

c) Der afholdes 3 heldagsworkshops for LIC-instruktørerne i forbindelse med hver delaftale (se bilag 
D1 (2)) 

d) De placeres med ca. 6 uger mellem workshoppene af hensyn til LIC-instruktørens egen praksistræ-
ning på egen skole. 

e) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger med fokus på instruktørrol-
len på lærer/pæd. 

 
Målgrupper: 

 Ca. 2500 lærere/pædagoger 

 150 LIC’er  

 Ca. 50 LIC-instruktører 

 
Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2017 – 31. december 2018 (se i øvrigt bilag D1 (2) – Fordeling 
af temaer) 

Delaftale 2’s indhold 
For 3K-samarbejdet er temaet tæt knyttet til begrebet ´Det professionelle læringsfællesskab´ (PLF) forstået 
som både en ramme og en proces, hvor lærere, pædagoger og ledere tilrettelægger, gennemfører og eva-
luerer de aktiviteter, der skal understøtte elevernes læring.  
 
"A professional learning community is not simply a meeting: It is an ongoing process in which educators 
work collaboratively in recursive cycles of collective inquiry and action research in order to achieve better 
results for the students they serve."  
 

Richard DuFour, Indlæg på Education Week,). 
 
PLF rækker ud over planlægning af undervisning, og har et bredere fokus. Det er de voksnes læringsrum 
med fælles fokus på og ansvar for elevernes læring. Et ansvar, der i alt for stort omfang har været pålagt 
den enkelte lærer/pædagog. Med til et professionelt læringsfællesskab hører også et fælles sprog, og nogle 
fælles antagelser om, hvad der gavner elevernes læreproces. I dette forløb vil deltagerne komme til at ar-
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bejde med definitioner og teorier omkring PLF, men ikke mindst praksisformer, der understøtter lærings-
aspektet – både de voksnes og børnenes. Her vil vi bygge videre på brugen af aktionslæringsmodellen (Im-
pact Cycle) medanvendelse af de allerede introducerede redskaber til praksisiagttagelse, brug af data som 
grundlag for praksisudvikling i et ”data-team”1, gennemførsel af professionelle læringssamtaler o.l. 
 
PLF har ikke et givent fokus eller indhold, ligesom arbejdsprocessen ikke er den samme fra sag til sag. Den 
bygger derimod på nogle principper, der i kort form kan beskrives som: 

a) Fællesskabet er kontinuerligt, forpligtende og ansvarligt i forhold til fortsat forbedring af 
skolens praksis – praksis bredt forstået. 

b) Læring er omdrejningspunktet for fællesskabet – både elevernes og de voksnes. 
c) Professionel læring bygger på viden om relevant forskning, systematisk tilgang til anvendel-

sen af fællesskabets professionelle erfaring samt brug af systematisk indsamlet viden (data) 
om effekten af de voksnes indsatser.2 

 
Til den sidste pind kan Hatties beskrivelse af de (nu) 10 Mindframes tilføjes. De beskriver en række tanke-
gange hos ”den inspirerede og passionerede” lærer/pædagog. Ikke mindst den senest tilkommende tanke-
gang ”jeg samarbejder” har relevans i denne sammenhæng. Samlet udgør de 10 tankegange et muligt ud-
gangspunkt for et fælles og professionaliseret sprog, der gør de gode og trygge relationer, der allerede 
præger samarbejdet på skolerne, til afsættet for et fælles ansvar for børnenes og de voksnes læring. 

Hvor vi vil hen? 
Delmål for Inspireret og Passioneret Undervisning 
 
Vi har på alle niveauer lært og øvet os i: 

 at anvende møde- og dialogformer, der opbygger og anvender et fælles billede af kendetegn ved god 
undervisning. 

 At anvende metoder til at iagttage og tale om vores praksis, der opbygger og anvender et fælles billede 
af kendetegn ved god undervisning. 

 
Forvaltninger og skoleledelser har lært og øvet sig i: 

 at anvende ledelses- og styringsværktøjer (fx kvalitetsrapporter, virksomhedsplaner, dagsordner, mø-
deformer), så de understøtter læring på alle niveauer. 

Hvad skal der afgives tilbud på? 
Der ønskes tilbud på, hvordan tilbudsgiver vil tilvejebringe dybdeviden, praksisforankring og kapacitetsop-
bygning i forhold til de tre målgrupper lærere/pædagoger, LIC’er og LIC-instruktører i forhold til temaet 
Inspireret og passioneret undervisning. Løsningsbeskrivelsen angives i bilag D3. 

Delaftale 3 - Feedback 

Krav til delaftale 3 
1) Forløbene bygger videre på det teoretiske indhold og de praktiske tilgange, der er introduceret i forlø-

bets første fase. Dette indarbejdes i samarbejde med 3K’s indholdsteam 
2) Forløbene bygger på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk afprøvning 

                                                      
1 John Hattie, Synlig Læring for lærere (s. 107), Dafolo 2013 
2 Hargreaves/Fullan, Professional Capital, Routledge 2012 
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3) Tiltagenes indhold og opbygning bygger på en konkret viden om skolernes udvikling inden for de rele-
vante slutmåls områder 

4) Det særlige forløb for LIC-medarbejderne (LIC dybde forløb) er tæt forbundet med indholdet i forløbe-
ne for lærere/pædagoger 

5) De anvendte undervisningsmidler skal i det omfang det er muligt gøres digitalt tilgængelige for delta-
gerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform 

6) Skolernes samlede vidensgrundlag udgøres i fase 1 af: 
Matrix for en synligt lærende skole (findes online) 

a) Praksisundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af 3K) 
b) Skolebesøg og praksisobservation – fx Instructional Rounds 
c)         Nationale test og Beregneren 
d) Trivselsundersøgelsen 
e) Interne kilder fra skolernes egne undersøgelser 

 
Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan de forventer at inddrage og anvende forskellige datatyper nævnt 
ovenstående pkt. 6, a-f i deres forløb i bilag D3. 

 
7) Lærer/pædagog forløb 

a) Afhængig af antal oprettede workshops forventes hver delaftale gennemført over to halvårsperio-
der (semestre). Delaftalernes fordeling fremgår af bilag D1 (2) 

b) Hvert semester indeholder 3 halvdagsworkshops for de tilmeldte medarbejdere. Halvdagswork-
shoppene fordeles således, at der afholdes 2 workshops pr. dag. 

c) Der er en ca. seks ugers periode mellem hver workshop afsat til praksistræning for medarbejderne 
d) Der er max. 50 deltagere pr. workshop 
e) Det konkrete projektforløb fastlægges 1 gang årligt,  
f) Tilbudsgiver skal deltage selv deltage med en instruktør i alle workshops i 1. semester og halvdelen 

i andet semester af delaftalens forløb. 
g) Bemandingen af workshoppene er fastlagt, men rollefordelingen mellem tilbudsgivers medarbejder 

og LIC-instruktøren aftales med 3K ud fra en konkret vurdering af LIC-instruktørernes ”modenhed” i 
forhold til at varetage instruktørfunktionen. 

8) LIC-workshops (LIC dybde forløb) 
a) Der afholdes 1 heldagsworkshops for LIC’erne I forbindelse med hver delaftalefor lære-

re/pædagoger. På grund af antallet af LIC’er (ca 150) vil der blive oprettet tre hold for hver delafta-
le. Holdene fordeles over de to semestre ud fra LIC’erne ønsker. 

b) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger neden for. 
c) LIC’erne vælger mellem et af de to udbudte temaer. 

 
LIC-instruktør workshops 

d) Der afholdes 3 heldagsworkshops for LIC-instruktørerne i forbindelse med hver delaftale (se bilag 
D1 (2)) 

e) De placeres med ca. 6 uger mellem workshoppene af hensyn til LIC-instruktørens egen praksistræ-
ning på egen skole. 

f) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger med fokus på instruktørrol-
len på lærer/pæd. 

 
Målgrupper: 

 Ca. 2500 lærere/pædagoger 

 150 LIC’er  

 Ca. 50 LIC-instruktører 
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Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2018 – 31. december 2019 (se i øvrigt bilagD1 (2)) 

 

Delaftale 3’s indhold: 
Feedback er et bredt anvendt udtryk både inden- og udenfor undervisningssammenhænge. Der knytter sig i 
hverdagssammenhæng ikke nogen bestemt teori eller form til feedback, og eleverne refererer til at få 
feedback både i form af en mundtlig bemærkning (godt, fint, flot), en standpunktsbedømmelse eller en 
mere udførlig respons på en opgaveløsning (mundtlig eller skriftlig). I al væsentlighed er feedback noget 
eleverne oplever, de får fra de voksne, i mindre grad fra hinanden, og stort set ikke noget de selv giver til de 
voksne. Den feedback eleverne får er ikke nødvendigvis knyttet til bestemte læringsmål eller succeskriterier 
– eller også fremgår læringsmål og succeskriterier først som del af selve feedbacken og ikke som startpunkt 
for læreprocessen. Endelig er feedback som oftest noget, der gives efter den endelige opgaveløsning, hvil-
ket fjerner elevens mulighed for at gøre brug af feedbacken i den konkrete sammenhæng. 

 
Inden for rammen af Synlig Læring er feedback et vigtigt redskab i alle relationer – elev-elev, voksen-elev, 
elev-voksen og voksen-voksen. Feedback er knyttet til en vis systematik, der bl.a. bygger på forudgående 
læringsmål og succeskriterier (der kan være formuleret taksonomisk). Endelig er feedback en integreret del 
af læreprocessen fremfor kun til slut, hvor udbyttet er væsentligt mindre, end hvis feedback gives under-
vejs i forløbet. For at feedback skal være fremadrettet og motiverende for eleven eller den voksne i forhold 
til at arbejde videre, er det vigtigt at ”feedback- kulturen” er på plads. Det drejer sig fx om værdier som 
tryghed, at se fejl som kilder til læring, nysgerrighed og lyst til nyt, og at de voksne selv efterspørger feed-
back og opsøger udfordringer.  

 
I forløbet skal der arbejdes med to grundlæggende feedbackformer:  
 

 John Hatties fire feedback niveauer og  

 James Nottinghams Syv skridt til Feedback.  
 
Elevernes feedback til voksne vil være et særligt opmærksomhedspunkt i forløbet. Eleverne er efter 3K’s 
mening den bedste kilde til viden om deres daglige udbytte af undervisningen, og i hvilket omfang den 
praksisudvikling skolen har sat som sit mål, er nået helt ud til børnene. 

Hvor vi vil hen? 

Delmål for Feedback 
 

 Vi har på alle niveauer lært, hvad der kendetegner effektiv feedback 

 Vi har på alle niveauer øvet os i at give og modtage effektiv feedback om vores praksis og 
læreprocesser 

 Pædagoger og lærere har lært og øvet sig i at anvende det visuelle læringsmiljø til at understøtte 
elevernes brug af feedback til hinanden 

Hvad skal der afgives tilbud på? 
Der ønskes tilbud på, hvordan tilbudsgiver vil tilvejebringe dybdeviden, praksisforankring og kapacitetsop-
bygning i forhold til de tre målgrupper lærere/pædagoger, LIC’er og LIC-instruktører i forhold til temaet 
Feedback. Løsningsbeskrivelsen angives i bilag D3. 
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Delaftale 4: Kend din virkning 

Krav til delaftale 4 
1. Forløbene bygger videre på det teoretiske indhold og de praktiske tilgange, der er introduceret i forlø-

bets første fase. Dette indarbejdes i samarbejde med 3K’s indholdsteam 
2. Forløbene bygger på en tæt vekselvirkning mellem teoretisk introduktion og praktisk afprøvning 
3. Tiltagenes indhold og opbygning bygger på en konkret viden om skolernes udvikling inden for de rele-

vante slutmåls områder 
4. Det særlige forløb for LIC-medarbejderne (LIC dybde forløb) er tæt forbundet med indholdet i forløbe-

ne for lærere/pædagoger 
5. De anvendte undervisningsmidler skal i det omfang det er muligt gøres digitalt tilgængelige for delta-

gerne. 3K tilvejebringer den nødvendige platform 
6. Skolernes samlede vidensgrundlag udgøres i fase 1 af: 

a) Matrix for en synligt lærende skole (findes online) 
b) Praksisundersøgelsen (spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af 3K) 
c) Skolebesøg og praksisobservation – fx Instructional Rounds 
d) Nationale test og Beregneren 
e) Trivselsundersøgelsen 
f) Interne kilder fra skolernes egne undersøgelser 

 
Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvordan de forventer at inddrage og anvende forskellige datatyper nævnt 
ovenstående pkt. 6, a-f i deres forløb i bilag D3. 
 
7. Lærer/pædagog forløb  

a) Afhængig af antal oprettede workshops forventes delaftale 4 gennemført over to halvårsperioder 
(semestre). Delaftalernes fordeling fremgår af bilag D1 (2) – Fordeling af temaer 

b) Hvert semester indeholder 3 halvdagsworkshops for de tilmeldte medarbejdere. Halvdagswork-
shoppene fordeles således, at der afholdes 2 workshops pr. dag. 

c) Der er en ca. seks ugers periode mellem hver workshop afsat til praksistræning for medarbejderne 
d) Der er max. 50 deltagere pr. workshop 
e) Det konkrete projektforløb fastlægges 1 gang årligt,  
f) Tilbudsgiver skal deltage selv deltage med en instruktør i alle workshops i 1. semester og halvdelen 

i andet semester af delaftalens forløb. 
g) Bemandingen af workshoppene er fastlagt, men rollefordelingen mellem tilbudsgivers medarbejder 

og LIC-instruktøren aftales med 3K ud fra en konkret vurdering af LIC-instruktørernes ”modenhed” i 
forhold til at varetage instruktørfunktionen. 

8. LIC-workshops (LIC dybde forløb) 
c) Der afholdes 1 heldagsworkshops for LIC’erne I forbindelse med hver delaftalefor lære-

re/pædagoger. På grund af antallet af LIC’er (ca 150) vil der blive oprettet tre hold for hver delafta-
le. Holdene fordeles over de to semestre ud fra LIC’erne ønsker. 

d) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger nedenfor. 
e) LIC’erne vælger mellem et af de to udbudte temaer. 

 
9. LIC-instruktør workshops 

d) Der afholdes 3 heldagsworkshops for LIC-instruktørerne i forbindelse med hver delaftale (se bilag 
D1 (2)) 

e) De placeres med ca. 6 uger mellem workshoppene af hensyn til LIC-instruktørens egen praksistræ-
ning på egen skole. 
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f) Indhold i forløbene svarer til de udmeldte forløb for lærere/pædagoger med fokus på instruktørrol-
len på lærer/pæd. 

 
Målgrupper: 

 Ca. 2500 lærere/pædagoger 

 150 LIC’er  

 Ca. 50 LIC-instruktører 

 
Tidsmæssig ramme: 
Forløbet er rammesat til at vare fra 1. august 2018 – 31. december 2019 (se i øvrigt bilag D1 (2) – Fordeling 
af temaer) 

 

Delaftale 4’s indhold 
Kend din virkning har særligt fokus på data-informeret professionelt samarbejde (se fx Hattie, Synlig Læring 
for lærere s. 107) og styrkelse af elevernes stemme i evalueringen af undervisningens betydning for deres 
læring. Temaet tager sit udgangspunkt i, at den inspirerede og passionerede lærer/pædagog er nysgerrig 
på, hvilken betydning hans eller hendes aktiviteter har for elevernes læring, og ligger derfor i naturlig for-
længelse af arbejdet med det professionelle læringsfællesskab. Til det hører bl.a. den grundlæggende op-
fattelse af sig selv som en evaluator, og som del af et professionelt læringsfællesskab, der anerkender data 
(systematisk indsamlet viden), som væsentlige udsagn om sammenhængen mellem undervisning og læring.  

 
Til forløbet hører arbejdet med forståelse af, hvad er ”god viden/data?”, ”hvad kendetegner min og min 
skoles tilgang til data?” (evalueringskulturen), ”hvad er vores sigte med at bruge data?” (intern læring eller 
ekstern dokumentation), ”hvilke redskaber har vi adgang til”, ”hvad kan det fortælle os om elevernes pro-
gression?” og ”hvordan kan vi blive bedre til at anvende flere forskellige former for data til at justere vore 
praksis?” I dette forløb inddrages også danske kilder – bl.a. Professor Peter Dahler-Larsens bud på kende-
tegn for en evalueringskultur.3  

 
Som tidligere beskrevet er der på nuværende tidspunkt begrænset adgang til gode redskaber, der kan støt-
te lærerne og pædagogerne i at samle en bred vifte af viden om elevernes progression. De eksisterende 
redskaber er primært knyttet til testning af relativt få fagområder, og kommer ikke omkring de områder, 
der sædvanligvis omtales som de ”bløde” kompetencer. I den sammenhæng er det 3K´s intention at inte-
grere denne del i arbejdet med temaet ’Kend din virkning’. Her skal der arbejdes med eksempler på opbyg-
ning af taksonomiske skalaer for fx personlige/sociale kompetencer. 

Hvor vi vil hen? 

Delmål for Kend Din Virkning 
 
Vi har på alle niveauer lært og øvet os i: 

 at vælge hensigtsmæssige måder at indsamle viden om elevernes progression på 

 at anvende forskellige former for viden i vores samarbejde med andre 

 at anvende forskellige former for viden i vores refleksion over betydningen af vores indsats for 
elevernes progression 

 at bruge systematisk indsamlet viden som udgangspunkt for revidering af læringsmål eller 
formulering af nye 

 

                                                      
3 Peter Dahler-Larsen, Evalueringskultur – et begreb bliver til, Syddansk Universitetsforlag 2006 
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Forvaltning og skoleledelser har undersøgt og afprøvet: 
 

 Hvilke rammer (fx redskaber, tid, fælles fremgangsmåder), der skal til for der på alle niveauer 
kan indsamles, og anvendes lærerig viden om elevernes progression. 

Hvad skal der afgives tilbud på? 
Der ønskes tilbud på, hvordan tilbudsgiver vil tilvejebringe dybdeviden, praksisforankring og kapacitetsop-
bygning i forhold til de tre målgrupper lærere/pædagoger, LIC’er og LIC-instruktører i forhold til temaet 
Kend din virkning. Løsningsbeskrivelsen angives i bilag D3. 


