
	  
Beskriv	  hvordan	  jeres	  indsats	  fører	  til	  det	  ønskede	  mål	  
	  
Beskriv	  hvordan	  I	  forventer,	  at	  indsatsen	  og	  de	  konkrete	  aktiviteter	  vil	  føre	  til	  jeres	  mål.	  Overvej	  hvad	  
der	  vil	  ske	  –	  trin	  for	  trin	  –	  fra	  I	  sætter	  indsatsen	  i	  gang	  og	  til	  I	  når	  jeres	  mål.	  Træk	  på	  den	  viden	  I	  
allerede	  har	  fra	  egne	  erfaringer	  eller	  fra	  forskning	  og	  undersøgelser.	  

	  
Indsats:	  Vi	  arbejder	  med	  spejlinger	  og	  drejninger	  i	  matematik	  i	  teori,	  men	  med	  hovedvægt	  på	  den	  
praktiske	  kobling	  
Antagelse:	  At	  praksislæring	  er	  god	  til	  at	  inkludere	  de	  elever,	  som	  har	  svært	  ved	  det	  boglige.	  En	  stor	  del	  af	  
vores	  elever	  har	  en	  anden	  etnisk	  baggrund,	  så	  deres	  dansk-‐	  og	  læsefaglighed	  kan	  være	  udfordret.	  
Mål:	  At	  de	  elever,	  der	  normalt	  har	  svært	  ved	  at	  koncentrere	  sig	  i	  matematik,	  når	  der	  undervises	  fra	  bogen,	  
udviser	  koncentration	  og	  er	  i	  flow	  	  
	  
Indsats:	  Vi	  sætter	  eleverne	  i	  tilfældige	  og	  blandede	  grupper	  uden	  en	  bevidst	  skelen	  til	  faglige	  styrker	  eller	  
svagheder	  og	  træner	  opgavefokus.	  At	  vi	  har	  fokus	  på	  at	  opgaven	  er	  mangfoldig	  og	  tilgodeser	  flere	  
intelligenser	  
Antagelse:	  At	  elevernes	  evne	  til	  at	  arbejde	  sammen	  på	  tværs	  af	  køn	  og	  kompetencer	  øges	  ved	  at	  
italesætte,	  at	  det	  er	  opgaven,	  der	  er	  interessant	  og	  ikke	  personsammensætningen.	  At	  opgaven	  gøres	  mere	  
interessant,	  hvis	  der	  er	  forskellige	  vinkler	  og	  valgmuligheder	  i	  at	  løse	  opgaven.	  
Mål:	  At	  eleverne	  bliver	  i	  opgaven	  uden	  tanke	  for,	  hvem	  de	  arbejder	  sammen	  med,	  og	  at	  de	  arbejder	  videre	  
i	  frikvarterne.	  
	  
Indsats:	  Vi	  arbejder	  struktureret	  med	  processen	  fra	  idé	  til	  konkret	  handling/produktfremstilling	  
Antagelse:	  	  At	  vi	  kan	  skabe	  større	  motivation	  ved	  at	  gribe	  fat	  i	  en	  teknologi,	  som	  kan	  programmeres	  til	  et	  
endelig	  produkt	  –	  et	  produkt,	  der	  er	  fremkommet	  af	  	  elevernes	  egne	  idéer.	  At	  motivationen	  øges,	  hvis	  
idéen	  kan	  ses	  og	  røres	  ved.	  
Mål:	  At	  eleverne	  oplever	  mere	  motiverende	  undervisning.	  
	  
	  
Indsats:	  Vi	  fortæller	  om	  teknologierne	  og	  prøver	  dem	  af	  i	  praksis	  på	  forskellige	  måder	  
Antagelse:	  At	  eleverne	  får	  et	  øget	  kendskab	  til	  programmering	  og	  skabelsen	  af	  konkrete	  produkter	  ved	  at	  
prøve	  tingene	  af	  i	  praksis	  –	  og	  her	  selv	  erfare,	  hvad	  der	  virker	  og	  hvordan	  programmeringen	  hænger	  

Sammenhængen	  mellem	  indsats	  og	  mål	  

	  
	  

Indsats 
Antagelse 

Mål 



samme	  med	  produktet.	  Ved	  at	  arbejde	  innovativt	  antages,	  at	  elevernes	  opnår	  øget	  kendskab	  til	  proces-‐
arbejde.	  
Mål:	  at	  eleverne	  får	  større	  forståelse	  for,	  hvordan	  teorietisk	  viden	  kan	  bruges	  til	  skabelse	  af	  konkrete	  
produkter	  i	  en	  innovativ	  proces.	  
	  
	  
Indsats:	  Vi	  arbejder	  målrette	  med	  at	  visualisere	  idéerne	  både	  digitalt	  og	  i	  hånden	  som	  tegning	  
Antagelse:	  At	  elevernes	  bliver	  dygtigere	  til	  at	  sætte	  tegn	  på	  deres	  idéer,	  så	  de	  giver	  værdi	  for	  andre	  
Mål:	  at	  eleverne	  kan	  visualisere	  deres	  idéer.	  
	  
	  
Hvordan	  ser	  I	  sammenhængen	  mellem	  jeres	  mål	  for	  projektperioden	  og	  de	  overordnede	  mål	  for	  
folkeskolereformen?	  Beskriv	  bl.a.	  hvordan	  jeres	  indsats	  bidrager	  til,	  at	  alle	  elever	  bliver	  så	  dygtige,	  
som	  de	  kan.	  
	  
Sammenhængene	  mellem	  projektets	  mål	  og	  3	  af	  de	  overordnede	  mål	  for	  reformen;	  	  

1. Folkeskolen	  skal	  udfordre	  alle	  elever,	  så	  de	  kan	  blive	  så	  dygtige	  de	  kan.	  	  
2. Folkeskolen	  skal	  mindske	  betydningen	  af	  social	  baggrund	  i	  forhold	  til	  faglige	  resultater.	  
3. Tilliden	  til	  og	  trivslen	  i	  folkeskolen	  skal	  styrkes	  blandt	  andet	  gennem	  respekt	  for	  professionel	  viden	  

og	  praksis.	  
	  

Ad	  1	  Konkretiseres	  ved	  at	  forløbet	  dels	  forlænges	  med	  2	  timer	  mere	  om	  ugen	  til	  fordybelse,	  og	  dels	  
ved	  at	  undervisningen	  styrker	  sammenhængen	  mellem	  teori	  og	  praksis	  ved	  at	  lade	  eleverne	  lave	  
konkrete	  produkter.	  De	  laver	  dels	  et	  tryk	  på	  en	  bluse	  til	  en	  kammerat.	  Det	  samme	  design	  trykkes	  på	  
glas	  og	  andre	  materialer,	  så	  eleverne	  kan	  se	  og	  lære	  om	  flere	  tilgange.	  
	  
Ad2	  Konkretiseres	  ved	  at	  elevernes	  arbejder	  sammen	  i	  grupper	  på	  tværs	  af	  køn,	  etnicitet	  og	  social	  
baggrund,	  fordi	  opgavefokus	  bevidst	  trænes.	  Endvidere	  styrkes	  den	  praktiske	  -‐	  og	  
anvendelsesorienterede	  læring,	  hvilket	  forhåbentlig	  giver	  større	  læring	  hos	  de	  elever	  som	  er	  boglig	  
udfordrede.	  	  	  
	  
Ad3.	  Konkretiseres	  ved	  at	  samarbejde	  med	  eksterne	  parter	  med	  det	  formål	  at	  kvalificere	  forløbet	  og	  
supplere	  opgaven	  med	  viden	  og	  materialer,	  som	  ikke	  er	  på	  skolen.	  Ved	  at	  hente	  professionel	  viden	  i	  
lokalsamfundet,	  på	  seminariet	  eller	  i	  forældregruppen	  kvalificeres	  og	  muliggøres	  forløbet.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  


