
Velkommen til konference om 
kvalitet, attraktive arbejdspladser og 
innovative løsninger på besparelser.



Baggrund og 
formål med 
projektet

• Udfordringer som følge af besparelser

• Forholdet mellem ressource og kvalitet i fokus

• Et samarbejdsprojekt

Formålet

• at skabe høj kvalitet med de færre ressourcer ved 
at undersøge og udvikle nye forberedelses-, 
tilrettelæggelses- og undervisningsformer

• at understøtte arbejdet med studieparathed via 
progression i tilrettelæggelse og arbejdsformer i 
det 3-årige forløb

• at udvikle nye strukturer for undervisningens 
tilrettelæggelse samt udvikle lærernes 
kompetencer til at varetage disse nye 
undervisningsformer



Rammer for 
projektet

• 4 samarbejdsskoler med samme overordnede mål, 
men på mange parametre forskellige

• Projekterne blev i praksis udmøntet forskelligt på de 
4 skoler (fx helskoleprojekt vs. spydspidsprojekter)

• Samarbejde mellem skolerne med fælles 
videndeling, informationsindsamling og refleksion 
(på lærer- og ledelsesniveau)

• Følgegruppe med en projektkoordinator fra hver 
skole

• Følgegruppen undersøger mønstre og laver ikke 
forskning!



Kategorisering 
af projekterne

• Før undervisning: Måden vi forbereder os på

• Under undervisning: Måden vi underviser på

• Efter undervisning: Primært måden vi retter 
opgaver på





Projektet viste 
potentialer 
inden for 
primært tre 
områder

• Interaktive forelæsninger

• Projektarbejde

• Feedback



Spydspidsprojekter 
inden for de tre 
områder med 
potentiale Under navnet: Evaluering af 

Kvalitet, attraktive 
arbejdspladser og innovative 

løsninger på besparelser

Under ledelse af Peter Henrik 
Raae, SDU. Deltagelse af Helle 
Mattiesen, IND, Jesper Bruun, 

IND, Jens Dolin, IND, Peter 
Hagedorn-Rasmussen, RUC.

Undersøgelse af kvalitet forstået 
som fagligt udbytte, 

studiekompetence og mening fra 
både lærer- og elevperspektiv

Undersøgelse af tidaspektet 
(lærerens optimering)



Hvad har vi 
lært?

• At kalde en spade for en spade: Vi talte om 
effektivisering fra begyndelsen af

• Effektiviseringer bliver et fælles anliggende 
(mellem gymnasier og mellem lærere)

• Vi taler om kvalitet på trods af effektivisering

• Kvalitet som løftestang – også i en 
effektiviseringstid (hvilket også er vanskeligt)

• Vi skubber til den lærende organisation


