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Udfordringer 
 

› Svage og stærke elever 
› Flere svage og færre rigtigt gode læsere end fx Finland 

› Halvt så mange svage læsere (DK17%/F8%) og dobbelt så mange gode læsere (DK6%/F12-14%) 

› Drenge og piger 
› Drenge udgør 76% af elever i specialundervisning 

› Drenge scorer betydeligt lavere end piger i PISA 

› Kun 3% drenge er rigtig gode læsere 

› Uddannelse til alle 
› 95%-målsætning 

› Grundlæggende viden og færdigheder 

› Kreativitet og innovation 
 

› Stram økonomi 
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Elevfordeling på 7 kompetenceniveauer 
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Griller eller bæredygtige løsninger 

› Faktorer, der gøder jorden for griller 
› Konstante krav om forbedringer 

› Dårligt definerede problemer 

 

› Hvad er en grille? 
› En lovende ide 

• Viser sig pludseligt 

• Vokser hurtigt til omfattende popularitet 

• Forsvinder og er glemt lige så hurtigt, som den kom 

• Kort levetid 

 

 
 

 



Jens Rasmussen 16. januar  2013 
INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 
AARHUS UNIVERSITET 
 

* 

Hvordan undgås griller? 
 

 

Visible learning 
Evidensbaseret praksis 

What works 

Datastyret undervisning 

Forskningsbaseret praksis 
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Enhedsskolen i opbrud 

› Eksterne opdelinger 
› Privatskoler 

› Skoler for tosprogede 

› Profilskoler 

 

› Interne opdelinger 
› Skolen 

› Trin 

› Spor/linjer (på ældste trin) 

› Udspil fra arbejdsgruppe for talentudvikling 
› Klassen 

› Specialundervisning  

› Fleksible skoler (klassens (delvise) 
opløsning) 

› Fleksibel mødetid 

› Elevers individuelle læringsstile 

› Elevers individuelle intelligenser 

› Elevers vilje til lektielæsning 
› Skoleåret 

› Løbende indskoling (efter fødselsdag) 

 



Jens Rasmussen 16. januar  2013 
INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) 
AARHUS UNIVERSITET 
 

* 

John Hattie’s barometer 
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Evidens 1  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lav  

(0.0-0.3) 

Middel 

(0.3-06) 

Høj 

 (0.6- ) 

Deling (niveau) 

Individualiseret undervisning 

Holddannelse 

Klasseundervisning (interaktiv) 

Undervisningsdifferentiering 

Feedback 
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Evidens 2  

› John Hattie: d = 0.0, h = 0.40 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Lav  

(0.0-0.3) 

Middel 

(0.3-06) 

Høj 

 (0.6- ) 

Deling (niveau) 0.12 

Individualiseret undervisning 0.22 

Holddannelse 0.15-0.22 

Klasseundervisning (interaktiv) 0.81 

Undervisningsdifferentiering 0.65 - 

Feedback 0.81 
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Håndtering af heterogenitet  

› Tilpasset undervisning – undervisningsdifferentiering 
› Hensyn til individuelle forskelle 

› Tilpasse undervisningen til elevens LÆRINGSbehov 

 

› Gammel problemstilling 
› Ernst Christian Trapp (1745-1818) 

› Undervisning af ikke en, men en flok elever 

› Orientere undervisningen efter ’Mittelköpfe’ 

› Problem: Begrænse afvigelser fra gennemsnit 

› Forklaring på enhedsskolens problem med svage og stærke elever 
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Fire reaktionsformer på heterogenitet 

1. Ignorere forskellighed (passiv reaktion) 
› Gennemsnitselev 

› Stærke elever bliver bedre, svage elever dårligere 

2. Tilpasse eleven til undervisningen (substituerende reaktion) 
› Elevdifferentiering 

› Selvom det er intentionen, bliver svage elever ikke bedre 

3. Tilpasse undervisning til eleverne (aktiv reaktion) 
› Forskellige undervisningsstrategier (metoder) til forskellige elever 

› Optimere læringsudbyttet for alle elever 

4. Målstyret undervisning af den enkelte elev (proaktiv reaktion) 
› Erkendelse af, at  ikke alle elever kan lære alt og yde det samme 

› Tidlig, realistisk diagnosticering og optimistisk fortolkning af elevernes præstationsgrænser 
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Mål før struktur – struktur for mål 

Kommune 

Skole 

Læringsmiljø 

Mål Elevudbytte 
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Differentierede mål 
Normalmål 

Minimumsmål Maksimumsmål 
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Gør en god skole bedre 
- et fagligt løft af folkeskolen 

Forenkling af ”Fælles Mål”, der blandt andet indeholder 

mål for undervisningen i de enkelte fag og 

angiver trinmål for, hvad der skal læres på de enkelte 

klassetrin. ”Fælles Mål” for dansk og matematik skal 

forenkles inden udgangen af 2013 med henblik på, at 

de bedre kan anvendes af lærerne i undervisningen, 

og at det bliver tydeligt for lærere, ledere, forældre og 

elever, hvad det forventes, at den enkelte elev kan på 

hvert klassetrin. Med udgangspunkt i erfaringerne 

fra ændring af ”Fælles Mål” for dansk og matematik 

vil ”Fælles Mål” for resten af fagrækken ligeledes blive 

forenklet inden skolestart 2014. 
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Undervisning 

› Social aktivitet 
› Målrettet og specialiseret form for kommunikation 

› Intention at stimulere læring 

 
› Undervisningens tilrettelæggelse er altafgørende for 

elevernes udbytte 
 

› Didaktisk tilgang 
› Undervis ud fra elevernes ståsted – hvad de har eller ikke har tilegnet 

sig 

› Tidlig, realistisk diagnosticering og optimistisk fortolkning af elevernes 

præstationsgrænser 
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Inklusion 

› Alt i undervisningen fastlægges gennem kommunikation 
› Stimulering af læring 

› Evaluering af læring 

› Inklusion og eksklusion 
› Eleven som relevant adressat  

› Både læringsmiljø og elev(er) spiller en rolle for inklusion 
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Undervisningsdifferentiering 

› Ikke en tilføjelse til undervisning 

› Ikke en undervisningsmetode 

› Ikke et undervisningskoncept 

 

› Et pædagogisk princip 
› Et perspektiv, der former planlægning, undervisning, og evaluering 
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Evaluering for læring 

› Nedbryde fælles mål til mål for 

undervisningsforløb 

› Opstille tegn for målopnåelse 

› Evaluere om mål nås 

› Tilrettelægge videre forløb på grundlag 

af den information evaluering giver 
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Marsha Ratzel, lærer, Blue Valley School District, 
Kansas  
Fra bloggen TeachingAhead: A Roundtable 

Når jeg indleder et undervisningsforløb, så skaber jeg mig et klart billede 

af, hvad eleverne skal vide og kunne ved afslutningen af forløbet. Det 

billede holder jeg mig for øje. Det styrer alle de undervisningsmæssige 

beslutninger, jeg træffer, og hjælper mig til at bruge tiden klogt og til at 

vise mine elever, hvad jeg forventer af dem. (…) Tidlig evaluering 

fortæller mig, hvor eleverne er. Denne indledende evaluering skaber det 

partnerskab, jeg bygger op med eleverne. De må vide, at vi gør dette 

sammen, og at vi er et team. (…) I forløbet anvender jeg formative tests 

som hurtige målinger af viden og færdigheder.  
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Kreativitet og 

innovation 

Kompetence 

 

Grundlæggende 

viden og 

færdigheder 
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Evaluering 

Grundlæggende  

viden  

og færdigheder 

Kompetence 
Kreativitet og 

innovation 

Under klassetrinsniveau 

Novice 

Klassetrinsniveau 

Capable 

Over klassetrinsniveau 

Proficient 
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5 tommelfingerregler 

› Hold nøglebegreber og principper for øje 
› Betragt evaluering som et landkort, som kan bruges til planlægning af 

undervisningen 
› Undervisningsforløb bør være engagerende 
› Læg vægt på, at alle elever udfordres til at tænke kritisk og kreativt 
› Sørg for en god balance mellem elevvalgte og lærervalgte opgaver og emner 
 

Carol Ann Tomlinson: How to Differentiate  

Instruction in Mixed-Ability Classrooms.  

 

John Hattie: Visible Learning for Teachers. 
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Lærerkompetencer for 

undervisningsdifferentiering 

› Diagnosekompetence 

› Faglig viden og indsigt 

› Undervisningskompetence 

› Varieret repertoire af undervisningsmetoder og viden om, hvad de egner sig til 

› Metodekompetence 

› Evalueringskompetence 

› Kunne nedbryde fælles mål i mål for undervisningsforløb for de enkelte elever 

› Kunne opstille tegn for om og i hvilken grad målene er nået 

› Kunne tilrettelægge opfølgning 

 

› Hellere lydhør og proaktiv end  foreskrivende og reaktiv 
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Individualisering eller 
undervisningsdifferentiering 

› Ikke optimalt læringsudbytte 

› Svækker lærerens muligheder for at styre undervisningen 

› Lærerens styring af undervisningen styrker læringsudbytte 

› Læreren som administrator og kontrollant 
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Intelligent 
undervisningsdifferentiering 

› Undervisning ud fra elevforskellighed – tidens mantra 

› Hellere: Se det fælles i forskelligheden 
 

› Relatere undervisningsdifferentiering til der, hvor eleverne 

befinder sig og tydelige forventninger 
› Viden om den enkelte elev  

› Hvor er han/hun, hvor skal han/hun hen 
 
 
 

 

 
 

 


