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Siden sidst hos jer og hos os
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Hvordan går det?

Hvad har I været 
optaget af rent fagligt 
siden sidst?



Medborgerskabsdidaktik 

…Retter sig mod undervisningen, og pointen er, at læreren 
didaktisk arbejder bevidst og målrettet på at gøre 
undervisningen til fællesskabets omdrejningspunkt, 
således at det faglige bliver det, som eleverne er fælles om. 
Lærerens fokus må være på, hvordan man kan støtte 
værdighedsproduktionen i klassen eller gruppen (Rabøl 
Hansen 2011, Søndergaard 2009).
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Medborgerskabsdidaktik

 Eksplicitering af det underforståede

 Variation og elevaktivitet i undervisningen

 Tydelige og sprogliggjorte mål i undervisningen. 

Tydelige forventninger.

 Etablering af positive, tolerante og respektfulde 

læringsmiljøer

 Fejl og misforståelser som læringspotentiale

 Ensartethed, forudsigelighed, rutiner, genkendelig 

(mindsker utrygheden)

 Ansvaret for gruppedannelser er de voksnes

 Træning i samarbejde

https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo
/laeringsmateriale-om-trivsel-og-
mobning/specialiseringsmodul 

Helle Plauborg: 
Klasseledelse som indgang til at modvirke mobning 
(kernetekst, emu.dk)

Klasseledelse og fællesskabende didaktikker – om 
meningsfulde læringsmuligheder og værdig deltagelse i 
undervisningen i KvaN 90/2011

https://www.dreambroker.com/channel/9qaxg0vj/gys9fk51?quality=1080p
https://emu.dk/grundskole/undervisningsmiljo/laeringsmateriale-om-trivsel-og-mobning/specialiseringsmodul


Evaluering af jeres temauge om kritisk 
tænkning
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Evaluering med A-B-C-D dialog

A fortæller om sine oplevelser med temaugen

B interviewer med udgangspunkt i tre de tre universelle 
evalueringsspørgsmål:   

• Gjorde du det du planlagde?

• Gjorde du en forskel?

• Gjorde du det rigtige i forhold til den forandring, du 
gerne vil skabe? 

C og D lytter tavst (C er tidtager)

Lytter efter sammenhænge, modsætninger, og noterer det 
de lægger særligt mærke til.

(5-10 minutter)

Når A og B er færdige drøfter C og D hvad de har hørt 

henvendt til hinanden. Kan undre sig konstruktivt og 

anerkendende på As vegne, drøfte mulige nye 
sammenhænge, bringe nye perspektiver ind

(10 minutter)
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A

C

A lytter tavst

Til sidst peger A på de ideer, han/hun kan 
bruge – og lader resten ligge uden at 
kommentere på det. 

A kan til allersidst få B, C g D’s hjælp til at få 
udbygget de gode ideer.

(10 minutter)

Modellen kan bruges i alle mulige sammenhænge til 
faglig sparring – også med elever

D



Implementering og forankring af 
projektet
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Tre trin til forandring

•Opnå ny indsigt (Aha)

•Afprøve nye kompetencer 
(øvebane/prøvehandlinger)

•Ny praksis (en del af dagligdagen)



Prøvehandlinger 

En prøvehandling (også kaldet en aktion) 
er et forløb, hvor I selv afprøver en ny 
tilgang, metode, redskab eller materiale i 
med henblik på at udvikle jeres egen 
praksis

Det handler om at igangsætte jeres egne 
små forandringsprocesser i hverdagen, 
som så bidrager til de mål, I har sat jer

Vigtigt at I arbejder med det, som er 
relevant for jer – og at I selv har ejerskab
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Skabe prøvehandlinger med jeres 
edderkoppemodeller

• Hvor er du mest udfordret i forhold til arbejdet 
med at styrke kritisk tænkning
Hvilket område, vil du gerne udvikle dig 
selv/dit team på?

• Hvad skulle du/I begynde at gøre for at flytte 
jer f.eks. 2 numre op ad skalaen på det valgte 
områder?

• Hvad kræver det?

• Hvilke beslutninger skal træffes?

• Har du brug du viden/inspiration

• Hvornår vil du gøre det?
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Næste skridt
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Igangsættelse af prøvehandlinger
1) Sparring på tværs af lærergruppen – rammesættes af ledelse
2) Individuel udfyldelse af skema til prøvehandlinger – deadline 5. marts

Mulighed for sparring fra Liselotte og jeg
Min mail: anne.nybo@stukuvm.dk
Mit tlf-nr: 33925077

Hvad er vigtigt for jer i den kommende tid – hvad skal vi bringe ind?

mailto:anne.nybo@stukuvm.dk

