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Baggrunden for projektet 
Kompleksiteten i løsningen af velfærdsopgaverne er og vil fortsat være stigende, hvorfor 
der efterspørges øgede kompetencer hos de elever, som skolen uddanner. Kompetencer 
til selvstændigt at arbejde innovativt og problemløsende. Samtidig ser vi en elevgruppen, 
der er blevet mere sammensat. Skolens undervisere udfordres, når de på den ene side 
skal levere et højt fagligt niveau med mere specialisering og samtidig kunne tilbyde 
differentierede læringsmuligheder for alle. Denne udfordring har hidtil været den enkelte 
undervisers ansvar at løse i den konkrete undervisningslektion. Med projektet skulle 
denne udfordring være et fælles ansvar for alle undervisere omkring holdet. Vi har ledt 
efter nye veje til differentieret læring. 

Kompleksitet i løsningen af fremtidens undervisningsopgave kræver mere end 
individuelle didaktiske kompetencer. Den store variation i elevgruppen og forskellene 
holdene imellem kræver nye kompetencer hos underviserne. De skal kunne analysere 
læringsbehovet hos den enkelte og den samlede elevgruppe og tilpasse 
læringsrammerne herefter. Dette nødvendiggør samarbejdskompetencer inden for 
undervisergruppen og en øget parathed til at løse opgaverne på utraditionelle og endnu 
ukendte måder. Tanken med projektet var derfor at udfordre og udvikle undervisernes 
innovative kompetencer til at planlægge differentierede læringsaktiviteter, hvor 
elevernes evne til innovativ problemløsning styrkes.   

Projektets formål, mål og succeskriterier  
Formålet med projektet var altså, at underviserne på PAU og SOSU trin 2 udviklede 
innovative forandringskompetencer med henblik på at bryde normen for gængs 
undervisningstænkning, og at underviserne kunne forlade rollen som privatpraktiserende 
underviser og i et tæt teamsamarbejde nytænke undervisning og læringsrammer. 

Målene for projektet var:  

1. At underviserne gennemfører en innovativ ny-organisering af differentieret læring 
2. At oplevelsen af tillid og retfærdighed er styrket blandt personalet 
3. At praktikstederne oplever, at eleverne i højere grad er læringsparate og 

innovative. 

Projektet succeskriterier og hovedkonklusioner  
Indfrielsen af de tre resultatmål er blevet vurderet gennem otte opstillede succeskriterier. 
Målt op mod disse succeskriterier kan der konkluderes følgende på tværs af de to forløb: 

Succeskriterie 1: Eleverne har en høj grad af tilfredshed med undervisningen 
Flertallet af eleverne har udtrykt en høj grad af tilfredshed med undervisningen, men 
samtidig har nogle udtrykt usikkerhed omkring deres eget niveau målt op mod 
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læringsmålene i de enkelte fag undervejs i forløbet. En utryghed underviserne accepterer 
på trods af ophængte ”Jeg-kan” beskrivelser og løbende feedback i grupperne. 
Underviserne oplevede ikke at have tiden til at udvikle en systematisk metode hertil. 

Succeskriterie 2: Eleverne har en højere gennemførelsesprocent end elever på 
tilsvarende uddannelsesniveau 
På SOSU trin 2 var der ikke noget frafald i den første skoleperiode, hvor der på parallel-
holdet var et frafald på 9 % (det generelle frafald på SOSU trin 2 var 9 % i skoleåret 
13/14). På SCK-holdet på PAU var der et frafald på 4 % i første skoleperiode - på 
september-optaget fra 2013 var der ligeledes et frafald på 4 % i første skoleperiode (det 
generelle frafald på PAU var 6,5 % i skoleåret 13/14).  

Fraværet på SCK-holdet på SOSU trin 2 var 9,6 %, mod 4,5 % på parallel-holdet. 
Fraværet på SCK-holdet på PAU var 1,6 %, mod 0,9 % på september-optaget i 2013.  

I 5 ud af 9 fag lå karaktergennemsnittet for SCK-holdet på SOSU trin 2 højere end på 
parallel-holdet. Det samlede karaktergennemsnit for SCK-holdet lå på 7,72 mod 7,74 på 
parallel-holdet. På SCK-holdet på PAU lå det samlede karaktergennemsnit på 6,82, 
mod 6,49 på september-optaget fra 2013 på PAU, og i 6 ud af 9 fag lå 
karaktergennemsnittet højere på SCK-holdet på PAU end på september-optaget fra 
2013 på PAU. 

Succeskriterie 3: Eleverne skal føle sig bedre rustet til et arbejdsliv under fortsat 
forandring 
Eleverne følte sig generelt bedre rustet til praktikken som følge af det selvstændige 
problemløsende læringsarbejde i vandhullerne/4:3-opgaverne.  Særligt erfaringerne fra 
gruppearbejdsformen anså eleverne som brugbar efter skoleopholdet. 

Succeskriterie 4: Arbejdsgiverne skal opleve eleverne som mere forandringsparate, 
problemløsende og fleksible 
Der er ikke tilstrækkelig med data fra praktikken til at konkludere noget validt om 
arbejdsgivernes oplevelse af eleverne. Samtidig skal det påpeges, at arbejdsgiverne 
enslydende udtrykte en oplevelse af eleverne som forandringsparate, problemløsende og 
fleksible, men de kunne ikke sige, at det skyldtes metoden på skoleforløbet, alder eller 
tilfældigheder.   

Succeskriterie 5: Underviserne har udviklet innovative forandringskompetencer til at 
kunne organisere nye måder og imødegå fortsatte forandringer i elevernes læringsbehov 
og læringskapacitet 
Underviserne har i høj grad i fællesskab udviklet en innovativ tilgang til at organisere 
elevernes læring gennem praktisering af nye metoder som 4:3, vandhuller, visualisering 
af læringsmål, sammensætning af effektive grupper, afveksling mellem traditionel 
tavleoplæg og læringssupportende konsulenttilgang mv. Både gennem praktisering af 
varieret underviserrolle, gennem strukturer i form af skema, indretning af 
undervisningslokaler, skemaplanlægning samt gennem klasserumsledelse ved hjælp af 
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gruppesammensætning, didaktisk gennemførsel af undervisningsdagen temamæssigt, 
tværfagligt mv. supporterede underviserne eleverne som læringsaktører.  

Underviserne overskred den individualiserede tilgang i projektet, hvilket bl.a. kunne ses i 
den fælles forberedelse af undervisning. Dermed sikrede underviserne et didaktisk 
sammenhængende læringsrum på tværs af fag og over tid. 

Succeskriterie 6: Underviserne har udviklet samarbejdskompetence i underviserteamet, 
som understøtter en fælles tilgang til læring 
Underviserne har, trods strukturelle udfordringer, formået at udvikle en fælles tilgang til 
læring, hvilket indikerer en tilstrækkelig høj grad af samarbejdskompetence i teamene. 
De har håndteret uenigheder om valg af praksis, forskellige grader af ejerskab, inklusion 
af en række nye medarbejdere undervejs mv. – alt under tidspres.  

Succeskriterie 7: Underviserne oplever, at social kapital i form af tillid og retfærdighed 
understøtter de nye måder at organisere differentieret læring på 
Undervisernes samarbejde har både trukket på, samt udviklet, deres sociale kapital i 
form af tillid og samarbejdsevne. Der er tillid til, at alle efterfølgende praktiserer det 
aftalte. Undervisergruppen har desuden oplevet tillid til ledelsen (retfærdighed), idet 
denne har været imødekommende over for undervisergruppens behov for yderligere 
ressourcetilførsel samt gennem dens kontinuerlige aktive ledelsessikring af rammerne 
for projektforløbene.  

Succeskriterie 8: Underviserne har kompetencer til at kunne agere som 
forandringsagenter i den øvrige organisation 
Det er på nuværende tidspunkt for tidligt at drage konklusion omkring undervisernes 
kompetencer til at kunne agere som forandringsagenter i den øvrige organisation. De har 
udvist åbenhed og italesættelse heraf for de af deres kolleger, som har udvist interesse, 
men på nuværende tidspunkt har de endnu ikke været involveret i strategiske 
forandringsaktiviteter på skoleplan. 

Evalueringen viser, at undervisernes kompetencer som forandringsaktører ikke er den 
afgørende kritiske succesfaktor. Det er til gengæld organisationens evne til strategisk og 
strukturelt at understøtte den ønskede udvikling fra individuelt praktiseret 
tavleundervisning til tværfaglig kollektiv understøttelse af eleverne som læringsaktører.  

En organisatorisk gevinst af projektet kræver en organisatorisk understøttelse i form af 
koordineret skemalægning, som gør fælles planlægning mulig, skemalægning af 
elevholdene ud fra de indhøstede erfaringer, procedurer for indslusning af nye 
undervisere i arbejdsformen, over tid afstemte LUP’er mv.  

Den kritiske succesfaktor for implementering er med andre ord i højere grad betinget af 
organisationens evne til at agere lærende, herunder evnen til at foretage longitudinal 
implementering ud fra strategisk og operationel ledelsesstyring.  
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Undervisningsstrukturens effekt på elevernes læring 
og selvstændighed 

Korte lærerstyrede oplæg 
I projektets ide lå et ønske om at styrke en bevægelse fra ”undervisning” mod ”læring” 
og dermed en forandring af underviserrollen.  Fra at være vidensekspert med ansvar for 
at overføre viden til eleverne ville underviserne ikke undervise i traditionel forstand, men 
derimod tilrettelægge rammerne, så eleverne blev producenter af viden. Det har derfor 
været en vision for begge projektgrupper at reducere tiden af de lærestyrede oplæg 
drastisk. Max 20 minutters oplæg udviklede sig til et pædagogisk dogme. 

Elevstyret differentiering: Vandhuller og 4:3 opgaver  
I projektet udviklede underviserne på begge uddannelser konkrete metodiske strukturer 
for læringsaktiviteter. Fælles for begge metodikker er, at det er eleverne, der vælger 
rækkefølge og tempi i opgaveløsningen.  Begge metoder giver eleverne mulighed for at 
arbejde med det faglige stof på forskellig vis. Det tages højde for læringsstile, og der 
lægges op til variation ved anvendelse af digitale teknologier, spil, bevægelse, 
simulering af praksis og kollaborativ opgaveløsning. 

Synlige læringsmål 
I såvel vandhuls-metodikken og i 4:3 opgaveren er synlige læringsmål et central 
pædagogisk greb. Læringsmålene er med til at skabe transparente 
læringsforudsætninger. Synlige læringsmål sætter elevernes læringsudbytte tydeligere i 
centrum og hjælper dermed eleverne med selv at vælge læringsvej.  

SOSU 
Den anderledes undervisningsstruktur har været med til at fremme, at eleverne selv 
skulle tage ansvar for egen læring. 20 minutters oplæggene virkede efterhensigten og 
blev en fast bestanddel i undervisningen. Det hjalp eleverne til at komme i den aktive 
læringsposition: ”Eleverne blev tvunget til at læse, at komme hver dag og selv arbejde 
med stoffet. 20 minutters oplæggene blev kædet effektivt sammen med vandhullerne”. 

Ligesådan med synliggørelsen af målbeskrivelser/’Jeg kan’-beskrivelserne, som blev 
hængt op på væggen og forsøgt ”skrevet ind i vandhullerne, så det bliver tydeligt, hvad 
de skal kunne, når de går derfra”.  En anden underviser beretter, at ”eleverne havde 
taget billeder af ’Jeg kan’-beskrivelserne og brugt dem rigtigt meget”. Underviserne 
oplever en positiv kobling mellem 20 minutters oplæg, vandhullerne og ’Jeg kan’-
beskrivelserne.  

For eleverne har den nye undervisningsform haft en række positive effekter: ”jeg synes, 
det har haft stor betydning, at vi selv har haft ansvar for vores egen læring”. Eleverne 
skulle dog vænne sig at tage ansvaret for egen læring i starten. Undervisernes 
overdragelse af ansvaret i form af læringsmål hængt op på væggen, 
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vandhulspædagogikken mv. frustrerede eleverne i begyndelsen. ”I starten var det rigtigt 
frustrerende – det var en helt anden undervisningsform end på hjælperen”. 

Underviserne beskriver, at elevernes tilgang til læring er blevet mere selvstændig. 
Underviserne bruger metaforen ’en arbejdsplads’ til at beskrive elevernes ændrede 
læringsrum. At lære var deres arbejde og skolen deres arbejdsplads: ”Jeg tror meget, det 
var tankegangen med, at det var en arbejdsplads – det havde signalværdi”. Man kan 
måske omskrive ansvar for egen læring til arbejde for egen læring.  Eleverne var 
”initiativrige og gik bare i gang med tingene”. Man ”behøvede ikke at bekymre sig for, 
om de sad et sted og var i gang med noget helt andet”. 

For praktikken har elevernes selvstændighed også været et af de områder, hvor de kunne 
se en forskel på eleverne. Praktikken oplever eleverne som selvstændige omkring deres 
egen læring. De bliver meget optaget af teorien og vil vide alt om et område. ”Det plejer 
jeg ikke at opleve ved eleverne, det plejer mere at være en sygeplejerske-tankegang”. 
Eleverne opleves som internt hjælpende, når de oplever at stå over for et problem, som 
skal løses. ”De vil meget gerne gå sammen om at løse tingene”. 

PAU 
En klasserumsledelseseffekt var, at ”eleverne blev vænnet til, at de skulle gå i skole på 
en anden måde. Der blev stillet nogle tydelige krav”. Denne effekt giver underviserne 
udtryk for, at de med held har videreført på senere hold. Det bliver gjort klart for 
eleverne, at læringsarbejdet er deres. Underviserne vil understøtte deres læring med 
korte oplæg, 4:3-opgaver, fastlagt gruppestruktur mv. Der bliver kort sagt sendt klare 
signaler om, at forventningen til eleverne er, at de er/”bliver selvkørende”. Holdet bliver 
mindre underviserafhængigt. 

Elevernes oplevelse af, at der bliver stillet krav er også positiv. De taler om at ”få lov til 
at være selvstændige” - at selvstændigt læringsarbejdet opleves som en frihed, der gives 
af underviserne.   

Underviserne har en klar oplevelse af, at der sker en stigning i elevernes lærings-drive, 
når de indgår i SCK-undervisnings set-uppet. Der er bl.a. to elever, som er gået over på 
et andet hold. En rigtig dygtig elev, som nu klarer sig dårligere, og en mindre dygtig 
elev, som har mistet drivet.  

Eleverne har oplevet et stort læringsudbytte som følge af undervisningsformen. 
Elevudsagnene taler for sig selv: ”Jeg har fået meget udbytte af det. Jeg skal sidde og 
være aktiv”, ”Jeg har snakket med en elev fra et traditionelt PAU-hold, som havde haft 
megen tavleundervisning. Godt det ikke var mig”, ”Det bedste jeg har oplevet. Jeg har 
fået stort udbytte af denne har undervisningsform”, ”Det har været rigtig godt at lære at 
arbejde i grupper” samt ”En rigtig god metode, som dog ikke helt kunne måle sig med 
efterskolen”.   

Eleverne har været rigtig glade for de korte oplæg. De oplevede, at kombinationen korte 
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oplæg, selvstændigt gruppearbejde og 4:3-opgaver gav energi: ”Fedt at vi kan følge 
vores eget tempo. Man får mere ud af det. Det er rigtig godt”. Variationen i 
undervisningsformen med, at ”lærerne tager en konsulentrolle efter oplæggene” fandt 
eleverne god. Også afvekslingen mellem de ”rene” 20 minutters oplæg og de lidt 
længere dialogiske oplæg oplevede eleverne gav en god variation.  

Brugen af et fag om dagen, oplevede eleverne, gav mulighed for fordybelse. Kombineret 
med gruppearbejderne, 4:3-opgaver, de korte oplæg og den integrerede brug af it i 
undervisningen oplevede eleverne som forskelligt fra deres tidligere skoleforløb. 

Det ser ud til, at selve den ændrede tilgang til underviserrollen kombineret med nogle 
klare strukturerende rammer som 4:3-opgaver, 20 minutters oplæg, fastlagte grupper, 
upload af gruppearbejder i fælles mappe mv. gør en markant forskel i forhold til eleverne 
ansvar for eget læringsarbejde.  

Kontakten mellem underviser og elev – den nye 
underviserrolle 

SOSU 
Underviserne udtrykte, at de havde fået et bedre kendskab til eleverne og deres faglige 
niveau som følge af den ændrede undervisningsform. For undervisergruppen blev den 
nye underviserrolle oplevet som en frihed: ”Den store åbenbaring har været at give slip 
på kontrollen ved at give slip på tavlen”.  Ved at følge elevernes arbejde oplevede 
underviserne at ”have en større kontaktflade til eleverne … at have kontakt til flere elever 
og en bedre oplevelse af, hvad de havde gang i”. En underviser, som kom til senere i 
forløbet, efter grupperne var dannet og indarbejdede, oplevede derimod, at ”jeg skulle 
øve mig i at komme ind og ’banke på’ deres grupper og få kontakten”. At være 
samarbejdspartner med grupper frem for individuelle elever ser ud til at stille andre og 
uvante krav til underviserens interaktion med eleverne.    

PAU 
Undervisergruppen ser undervisningstilrettelæggelsen med korte oplæg, 4:3-opgaver, 
grupper og fælles opsamling sidst på dagen som meget velfungerende. Det har givet tid 
og rum til at få føling med eleverne og, i konsulentrollen, at give ”eleverne feedback, når 
man går rundt til grupperne i løbet af dagen”. 

Relationen til eleverne har stor effekt på læringsudbytte – det ved vi fra John Hatties 
aktuelle forskning (Hattie, John 2013: Synlig Læring – for lærer). Det ser ud til at den, i 
projektet udviklede undervisningsstruktur, skaber rammer for, at relationen mellem lærer 
og elever kan styrkes. 

 



 
 

9 

Kontakten mellem underviser og elev – feedback  

SOSU 
Eleverne havde generelt en oplevelse af, at de manglede individuel feedback og 
tilbagemeldinger på elevernes ’vandhuls-arbejde: ”Jeg mangler at vide, hvor jeg ligger 
henne, og hvad jeg skal fokusere på”. Underviserne var dog opmærksomme på den 
manglende tilbagemelding: ”evaluering var en by i Rusland”.  Underviserne begrundede 
det med manglende tid og var af den opfattelse, at det var ”fordi vi ikke fik lavet en 
metode til det, at vi ikke brugte det”. 

PAU 
For underviserne er det blevet meget vanskeligt at nå den fælles opsamling på de nye 
hold (holdene, der er startet efter SCK-holdet) pga. motion og læringsbånd. ”Man skærer 
det ned til skelettet, men stadig kan det være svært at nå opsamlingen, så jeg mister 
føling med dem, og de mister noget feedback”.  Samtidig skal det påpeges, at der trods 
udeblivelsen af en fælles opsamling stadig etableres en del føling og feedback ved en 
aktiv konsulent-tilgang.  Den løbende feedback giver eleverne ”et løbende indblik i deres 
niveau”. Denne suppleres ved Stop-op-dagene, hvor eleverne får feedback og kan få at 
vide, hvor de kan forbedre sig.  Eleverne internt har også givet hinanden feedback på 
egne opgaver, som er lagt på Wikispace. Dette giver dog risiko for, at en fejl breder sig 
som en sandhed, uden at underviseren får korrigeret fejlforståelsen, idet underviserne 
ikke altid når omkring elevbesvarelserne. 

Projektets erfaringer giver anledning til, at vi i endnu højere grad sætter fokus på at 
synliggøre, hvornår og hvordan der arbejdes med at give feedback. 

Opstarten på forløbet og elevernes indflydelse 
På SOSU oplevede eleverne, at de manglede tryghed i forløbets start. Eleverne oplevede 
undervisergruppen som usikre og ukoordinerede i begyndelsen af undervisningsforløbet: 
”Det føltes meget, som om lærerene ikke helt havde overblikket”. Særligt de elever, som 
befandt sig godt i den klassiske elevrolle, følte sig udfordrede: ”Det var frygteligt 
frustrerende at vænne sig til denne her undervisning”. De oplevede underviserne som 
fraværende i nogle situationer: ”De sad ofte bare i et hjørne – og så har man måske holdt 
sig tilbage med at spørge læreren, hvis man kan se, at de arbejder med noget”.   

Eleverne på PAU havde en anden oplevelse – de oplevede, at de fik en god introduktion 
til forløbet allerede første dag med 4:3-opgaver, 2 lokaler, Wiki, 20 minutters oplæg 
mv. 

Til gengæld har både eleverne på PAU og på SOSU trin 2 oplevet, at underviserne har 
været lydhøre over for eleverne. For SOSU trin 2 er dette tydeligst med makkerpar, som 
blev indført på baggrund af elevernes feedback på strukturen. På PAU har eleverne 
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oplevet, at de havde indflydelse på deres egen læring bl.a. på Stop-op-dagene, og de 
har oplevet underviserne som meget lydhøre.  

Samarbejdet mellem eleverne 

SOSU 
De fleste af eleverne har erstattet den manglende oplevelse af kontrol-igennem-
lærerstyring med ”en stor tryghed i klassen – der var plads til at kunne begå fejl”.  Dette 
er bl.a. sket med indførelsen af makkerpar efter en elevtrivselsundersøgelse, hvor 
eleverne efterlyste fællesskab. Også underviserne oplevede en positiv forskel med 
indførelsen af makkerpar: ”Det har virkelig betydet noget for forandringsparatheden med 
makkerpar”. 

På SOSU indførte underviserne også de såkaldte P-grupper. P-grupperne mødtes ca. 1 
gang om ugen. Der var tilknyttet en lærer til hver gruppe. I gruppen drøftes 
problemstillinger ift. den enkelte elevs læring og trivsel. Det er mere usikkert, hvor stor 
effekt p-grupperne har haft. Eleverne oplevede ikke tilstrækkelig mening eller effekt af 
p-grupperne. Undervisernes oplevelse er mere spredte, fra ”Jeg tror de ingen betydning 
har haft”, til ”Jeg tror, det gav dem en ventil, og at det var relationsskabende”. Fælles for 
undervisererne er dog, at de ikke er sikre på p-gruppernes effekt på eleverne.  

PAU 
Eleverne oplevede, at gruppearbejdsformen har været lærerig: ”Gruppearbejdet giver os 
læring om forskellighed og samarbejde”. Det tillægges stor betydning, at grupperne fik 
lov at arbejde meget autonomt, hvilket opleves at give mere selvstændighed.  

Wikispace blev brugt på tværs af klassen med mulighed for ”gå ind og supplere 
hinandens opgaver. Det gav tillid til hinanden”.  

Blandt underviserne har der været udbredt enighed om, at underviseren sætter 
grupperne ud fra kriterier som alder, køn, kommunikative styrker og evt. faglig styrke. 
Der var også overvejelser om at sætte elever sammen, som har svært ved at tage 
initiativ, ”så de kan komme i en gruppe, hvor de får øvet det”.   

Tværfaglighed  
På både PAU og SOSU trin 2 har eleverne oplevet, at tværfagligheden har haft en 
positiv effekt. På SOSU trin 2 har der været stor tilfredshed med cases som flerfagligt 
integrerende. De har ”været gode til at vise, at fagene/tingere hænger godt sammen. 
Man bliver god til at arbejde ud fra flere fag”. Og på PAU oplevede eleverne brugen af 
tværfaglige temaer som brugbar. Særligt at ”det tværfaglige kom til sidst i temaerne, så 
det hele blev sat sammen. Det tror vi er den mest effektive metode”. 

Ift. cases har underviserne på SOSU trin 2 derimod ikke en klar oplevelse af elevernes 
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udbytte af cases, mens eleverne selv nævnte dem som fremmende for deres 
helhedsforståelse. 

Den nye struktur ift. at nå fagmålene på SOSU 
Der har været en usikkerhed på, om læringsmålene ville blive nået for både eleverne og 
underviserne: ”Jo tættere vi kom på Skills, jo mere fokuserede var lærerne på, at vi skulle 
nå pensum” og ”Jeg var bekymret for, om jeg nåede det, man skulle igennem, inden man 
skulle i praktik”. En enkelt elev havde så megen mistillid til den nye undervisningsform, 
at hun, trods lektiefriheden, valgte at læse op til bedømmelsen: ”Jeg har aldrig læst så 
meget som op til bedømmelsen. Jeg følte, jeg havde et efterslæb”. Andre elever udtrykte 
tilfredshed og oplevede tryghed op til bedømmelsen.  

Tiltagene som ikke virkede 
Eleverne på SOSU trin 2 blev præsenteret for Rød-Gul-Grøn, som ikke blev brugt eller 
kun lidt brugt i den efterfølgende undervisning. Andre tiltag i forbindelse med 
undervisermålet om at arbejde ud fra læringsstile, herunder test deri, har elever ikke 
oplevet. Underviserne beretter, at der ikke var tid til at anvende læringsstrategier, Rød-
Gul-Grøn og blog: ”vi havde for mange skibe i søen”. Underviserne savnede også tid til at 
udvikle det tværfaglige arbejde yderligere, trods både de selv og eleverne oplevede det 
som givtigt.  

Ligesom som SOSU-eleverne havde PAU-eleverne ikke erindring om, at de var blevet 
præsenteret for læringsstile.  

Der har været stor tilfredshed med motionen blandt SOSU-eleverne, trods de fikserede 
tidspunkter for denne. PAU-eleverne var også tilfredse med motionen som tiltag, men 
de var ikke tilfredse med, at de ikke altid fik motionen - eleverne formulerede det som 
”de 45 minutter, vi har krav på”. 

Tidsforbrug 
På både PAU og SOSU har tidsforbruget spillet en faktor. Tidforbruget i 
udviklingsarbejdet overraskede både undervisergruppen og organisationen. Underviserne 
fik tildelt en stor pulje ekstra timer til projektarbejdet, men en SOSU-underviser 
udtrykker: ”det betyder, at underviserne er sat på mange timer til undervisning, og så de 
bruger dag og nat på at udvikle – det kom jo bare oveni”. PAU-underviserne udtrykker, at 
de blev overrasket over tidsforbruget til idégenerering, hvor de idégenerede ”i enormt 
lang tid, vi blev presset på handlingssiden – altså dér hvor eleverne skulle komme”.   
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De organisatoriske rammer 

SOSU 
Underviserne på SCK-holdet på SOSU kom primært fra samme underviserteam, men der 
var også på tidspunktet for interviewet én underviser fra et andet team. SCK-
undervisergruppen har båret præg af udskiftning.  ”Det har ikke været et team. Der har 
været meget ind og ud, og til hverdag er vi jo tilbage i vores basisteam”. 

Dette har haft negativ indvirkning på mulighederne for den nødvendige løbende 
koordinering under forløbet: ”Derfor sidder underviseren fra det andet team og siger ’Jeg 
var der ikke’, fordi hun har undervist på alle de andre hold”.  De planlagte 
koordinationsmøder for underviserne blev præget af aflysninger og afbud fra deltagere 
pga. andre opgaver mv. 

Sammensætningen af SCK-gruppen er sket som en nødløsning på grund af en række 
uforudsete uheld i form af projektforsinkelse, sygdom mv. Projektet blev forsinket som 
følge af lockouten i foråret 2013, hvilket ud over forsinkelsen betød ændringer i 
mandskabet på projektet. 

Der har været tale om en atypisk organisering omkring SCK-holdet på SOSU, som ikke 
afspejler skolens normale teamorganisering. Det har naturligvis svækket gruppens evne 
til kollektiv udvikling, videndeling og afstemning af deres individuelle praksis i 
undervisningen, til frustration for undervisergruppen. 

Denne uheldige situation viser vigtigheden af timing af et sådant projekt sammen med 
sikring af dets organisatoriske placering. Brugen af undervisere fra flere teams viste sig 
kontraproduktivt på gruppens muligheder for koordinering. Læringen af ovenstående 
problematik er, at et fremtidigt svar på denne type udfordringer skal være inden for den 
givne organisatoriske ramme. I dette tilfælde skulle alle undervisere indgå i ét team, på 
samme måde som skolens øvrige undervisningsteams.    

PAU 
Underviserne på PAU oplevede et fælles ”koncept, som vi har commited os meget på”. 
Denne positive effekt er på trods af, at gruppen modtog tre nye undervisere inde i 
forløbet, samt at forløbets første del fandt sted under nogle organisatoriske ændringer, 
som fik indflydelse på afviklingen af forløbet; ”bl.a. længere dage”. 

Ændret underviserpraksis 

SOSU 
Underviserne i gruppen giver individuelt udtryk for, at projektets fokus på tværfaglighed 
og nytænkning af undervisningen var deres bærende motivation for at medvirke i 
projektet.  
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Udviklingen af en ny underviserpraksis i gruppen har kostet mange timer og mange 
kanter, som skulle slibes af, men det har også båret frugt. Undervisergruppen oplever en 
overvejende fælles tilgang til undervisningspraksis. En oplevelse som understøttes af 
elevudsagn.  

Undervisergruppens praksis er også blevet justeret undervejs som følge af den løbende 
dialog med eleverne: ”Men vi har også justeret undervejs, fordi eleverne mødte os med 
nogen usikkerhed og nogle krav”.  En central justering undervejs var opmærksomheden 
på, at eleverne også var utrygge på deres nye elevroller og på, om de fik lært det, de 
skulle: ”Det var noget vi blev klogere på – at eleverne skulle lære at være i det”. 

Underviserne selv oplever stor effekt af projektet: ”Jeg står stort set ikke ved tavlen 
længere … jeg har sluppet kontrollen i klasselokalet. Til gengæld er jeg blevet 
klasserumsleder”.  

PAU 
Undervisergruppen oplever, på samme måde som SOSU-undervisergruppen, at det er 
lykkedes dem gennem deres ændrede pædagogiske praksis at få ”et hold til at være 
meget selvkørende. Det har overrasket mig meget med det drive, der er kommet ud af 
det her – både hos os undervisere og holdet”. 

Underviserne oplever positive vedvarende forandringer i deres individuelle praksis. 
Særligt to områder trækkes frem. For det første er klasserumsledelsen (ikke i ro og 
orden-forstand, men i den forstand at understøtte elevernes læringsarbejde ved at skabe 
rammer for det i klasserummet) videreført til det næste hold: ”Den måde, vi er gået til 
det nye hold, har gjort, at de opfører sig mere som SCK-holdet. Vi forventer, at de er 
mere selvstændige. Der er en stor forskel i forhold til de tidligere hold. De påtager sig 
ansvaret, fordi vi giver dem det”. For det andet fortsætter brugen af 4:3-opgaver med 
krav til alle undervisere i gruppen om kontinuerlig brug af metoden på det nye hold. 

I løbet af projektet ændrede brugen af tværfaglighed karakter fra primært at være 
koordinerede mellem fagene, til at have ”dage hvor alle fag var samlet. Så det var mere 
kollaborativt”. Et yderligere aspekt i den kollaborative tilgang omfattede undervisernes 
”aftaler og forventninger om, hvordan vi modtager eleverne”. Den tværfaglige 
kollaborative tilgang drejede sig ikke alene om tværfaglighed, men også en 
koordinerende tilgang til klasserumsledelse og didaktisk metode. Af ressourcemæssige 
årsager blev det ikke en kontinuerlig praksis. ”Det kunne måske have rykket, hvis vi 
havde haft tid til at gøre det løbende”. 

Trods alle udfordringerne med manglende tid, udskiftning af undervisere i gruppen, 
organisatoriske forandringer mv. oplever undervisergruppen, at ”det har forandret vores 
tilgang til at være underviser” og ”det er fantastisk, at det er blevet en succes under de 
vilkår”.       
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Fremtiden for den nye struktur og spredning til resten 
af skolen 

SOSU 
En af udfordringerne i forhold til at udbrede den nye struktur til resten af skolen er den 
modstand, som underviserne har oplevet, fordi projektet er blevet koblet sammen med 
intentionerne i OK13 af skolens undervisere. SCK-undervisergruppen forventer derfor, at 
det bliver op ad bakke med at ”brede det ud, pga. denne modstand og opfattelse”.   Det 
skal dog siges, at underviserne langsomt, men sikkert, har oplevet hands-on-interesse 
fra flere og flere kolleger, efterhånden som projektet tog form, og de gode erfaringer 
blev delt.    

Implementeringen af den nye undervisningspraksis er udfordret ikke bare ift. til spredning 
til skolens øvrige undervisere, men også ift. gruppens egen fremtidige fælles praksis. 
Dette er en klar følge af brugen af undervisere fra mere end ét team: ”Jeg havde 
forestillet mig, at det skulle fortsætte ved næste skoleperiode, men det ville den anden 
uddannelsesleder ikke”.   

Skolens langtidsplanlægning med skemaer, teamsammensætning osv. synes at spille 
rollen som den største barriere mod implementering og spredning. Læringen af dette er, 
at projekter som dette i større grad skal indtænkes ift. skolens struktur under og efter 
projektperioden. Man kan sige at, i det omfang projektet ikke er i overensstemmelse 
med skolens strukturelle organisering, vil spredning og implementering vise sig 
vanskeligere. Bevillingen af timer til implementering gør det ikke alene, hvis 
projektresultaterne skal ud over rampen. Der er en reel risiko for, at projekterfaringerne 
ender som individuel udvikling af underviserpraksis frem for organisatorisk læring i form 
af kollektiv udvikling af praksis.  

PAU 
Undervisergruppen erkender behovet for ledelsesmæssigt krav om kontinuerlig brug af 
4:3, hvis det fortsat skal implementeres på efterfølgende hold. ”Der skal være nogle 
ledelsesmæssige beslutninger for, hvornår man skal bruge de metoder – eller bliver det 
udvandet”.  

Undervisergruppen ser ikke mulighed for at fastholde projekterfaringerne omkring 
kollaborative forløb pga. manglende tid: ”Hvis jeg sidder og forbereder, er der en anden, 
som underviser og omvendt”. At eleverne har fået længere undervisningsdage angives 
som en af grundende hertil. 

Underviserne er bekymret for, at organisationen er blevet så presset, ”at der ikke er plads 
til det … det er også for det næste hold, hvor vi ikke har tid til at sætte sig ned og 
forberede sammen – man går bare til egen biks”. 
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Datagrundlaget for evalueringen 
Projektet er blevet evalueret både blandt undervisere, elever og praktikken. Det var 
planlagt, at evalueringen skulle indeholde følgende elementer:  

• Interview med 4-5 elever fra hvert af de to SCK-hold, kort før eleverne skulle ud i 
praktik 

• Interview med 4-5 elever fra hvert af de to SCK-hold, mens eleverne var i praktik 
• Indledende spørgeskema til de medvirkende undervisere og uddannelsesledere, til 

at kvalificere de efterfølgende interviews 
• Interview med de medvirkende undervisere fra hver af de to uddannelser om 

selve pædagogikken og didaktikken i projektet 
• Interview med de medvirkende undervisere og en uddannelsesleder fra hver af de 

to uddannelser om de organisatoriske rammer for projektet  
• Interview med 3-5 af elevernes praktikvejledere, mens eleverne var i praktik. 

Interviewene blev alle gennemført som gruppeinterviews og er foregået separat for de to 
uddannelser. Der har været tilknyttet en ekstern konsulent til evalueringen, Kim Kabat. 
Processen for evalueringen er udarbejdet af Kim Kabat og Annemette Tarp, og 
interviewene er gennemført af Kim Kabat, Annemette Tarp og Marianne Udsen. 
Interviewene er gennemført over en periode fra juni 2014 til januar 2015, både fordi 
eleverne på de to uddannelser gik i praktik på forskellige tidspunkter, og for at sikre at 
interviewene faldt på de ønskede tidspunkter, hvor eleverne var i skole/praktik. 

De indledende spørgeskemaer til underviser-interviewene blev ikke udfyldt af alle de 
medvirkende undervisere. Selve spørgeskemaerne er derfor ikke medtaget i 
datagrundlaget, men de har indirekte indgået, da de er blevet brugt til at kvalificere de 
gennemførte underviser-interviews. Spørgeskemaerne omhandlede bl.a. samarbejde 
både mellem underviserne og ift. ledelsen, udvikling af differentierede metoder, 
udvikling af fælles tilgange til læring og underviserrollen, og hvilke konsekvenser 
projektet har haft. 

I interviewet omkring de organisatoriske rammer deltog for PAU uddannelseslederen af 
PAU-teamet, og for SOSU trin 2 deltog uddannelseslederen for det team, hvor der 
havde medvirket flest undervisere i projektet. I begge interviews, som blev gennemført, 
gælder for begge uddannelser, at der var fuld deltagelse – de undervisere, der havde 
medvirket i projektet, deltog i interviewene. 

For begge uddannelser er det første elevinterview, kort før eleverne gik i praktik, blevet 
gennemført med det ønskede antal deltagere.  

Det viste sig ikke at være muligt at gennemføre interviewet med SOSU-eleverne, mens 
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de var i praktik, og dette interview blev derfor opgivet, da det blev vurderet, at 
datagrundlaget stadig var validt.  

På PAU-uddannelsen blev interviewet med praktikvejledere og interviewet med 
eleverne, mens de var i praktik, slået sammen, da det ville være mere realistisk at få 
praktikvejleder og elev til at møde op samlet. Desværre mødte der kun praktikvejleder og 
elev op fra ét praktiksted, og datagrundlaget i forhold til praksis på PAU må siges at 
være ret tyndt. 

Det er dog stadig muligt at trække valide konklusioner på det foreliggende datagrundlag. 

Tallene, der er brugt til at evaluere projektet i forhold til succeskriterie 2, er trukket fra 
EASY. 
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