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Projekt: ”Flere lille og store nørder i Ishøj” 

Udgangspunkt 

Elevernes karakterer i matematik og fysik/kemi var 30 % 

lavere end landsgennemsnittet 

Tosprogede elevers karakterer var 25 % lavere end de 

etsprogedes samtidig med, at halvdelen af eleverne i skolerne 

har anden etnisk oprindelse 

Underviserne oplevede, at det var svært at fastholde og 

udvikle elevernes nysgerrighed, undren og deres 

eksperimenterende og analyserende tilgang til matematiske 

og naturfaglige emner 

2014 

 



Flere initiativer, men samme mål 

• Resultatet af afgangsprøverne og de nationale test skal hæves i forhold til 

landsgennemsnittet 

• Lærernes undervisningskompetence i matematik og naturfagene skal løftes 

• Lærersamarbejdet om fagene skal øges, da det antages at fremme elevernes 

læring 

• Underviserne skal indsamle viden om elevernes læring og progression og bruge 

den til at planlægge undervisningen og sætte læringsmål for hver elev 

• Underviserne skal opkvalificeres til at give eleverne feedback på deres indsats, 

deltagelse og udbytte 

• Fagene skal udvikles i en retning, som understøtter elevernes motivation og 

eksperimenteren 

• Vejlederne i matematik skal opkvalificeres 

• Undervisningen skal udvikles, så den styrker talenter i matematik og naturfag 

 



Projekt: ”Flere lille og store nørder i Ishøj” 

6 initiativer: 
1. Procesorienteret kompetenceudviklingsforløb i matematik  

2. Undervisningskompetence i natur/teknologi til ikke-

uddannede natur/teknologilærere  

3. Kompetenceudvikling af vejledere inden for matematik via 

matematikvejledernetværk 

4. Procesorienteret forløb med fokus på at fremme 

kompetencetænkningen i de naturfaglige fag  

5. Synlig læring og feedback  

6. Talentudvikling i matematik og naturfagene  
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Skolerne + UVM + Nottingham 

Læringsfacilitator 



Evalueringsrapport og didaktisk model 



Udpluk af betydende faktorer 

Skolepolitisk opbakning 

Buttom-up 

Facilitator-rollen 

Samarbejde, netværk, rutiner og strukturer  

Talent – en boble 

Værdiskabelse og kulturændring  

Fællesskab og ledelsesgrundlag 



Skolepolitisk opbakning  

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 

VISION 
At børn og unge sejrer i eget liv 

 

At børn og unge får muligheder for og 

rammer til at nå deres fulde potentiale 
 

SKOLEPOLITISKE DELMÅL 
Udvikle og støtte talentet 

”I Ishøj Kommune værdsætter og understøtter vi særlige talenter – 

både kloge hoveder og hænder.” 

 



Skolepolitisk opbakning  

EKSEMPEL: ”TALENT” 

 

BESØG OG OPLÆG I SORØ 

WALES-TUR 

BYRÅDSSEMINAR – ROBOTTER 

ØKONOMISK BEVILLING 

MAKERSPACE 

MINDSET – HVORDAN PÅ SKOLERNE – ELEVERNE VISER 

FORSKNING OMKRING SUCCES, MINDSET, UDDANNELSESUDVALG 

… 

 

 

At klæde vores politikere på… 

Talentstrategi 



Buttom-up-kultur  

BOTTOM - UP 
”Vi spørger dem, der har fingrene i mulden” 

 

PROJEKT ”FLERE LILLE OG STORE NØRDER I ISHØJ 
3-årigt projekt, der skulle styrke elevernes matematiske og naturfaglige 

kompetencer.  

 

FX. Talent 
To dele:  

• Med projektet udforsker vi måder at arbejde med matematik og naturfagene på, 

som giver de dygtige elever muligheder for at arbejde med matematik og naturfag 

på en anderledes og mere udfordrende måde.  

• De nye måder skal på sigt anvendes i al undervisning 

 

 



Facilitator-rollen 
”næsen i sporet”  

kapacitetsforstærker 
Fjerne sten på vejen 



Bindeled og kommunikation i projekt 

Skoleledere 

Styregruppe  

og politikere 

Vejledere Lærere 
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A.P.Møller 

Facilitator-rollen 

yderligere 

opmærksomhed  

kommunikation i 

alle led 



 

• Hvordan lærer vi nyt i fællesskab  

  

• Lærende teams med et fælles sprog 

• + en parathed til at lære nyt og dele 

 

• Åbne døre – plads til ”mit virke” som konsulent 

 

• Samstemmende forståelse for mål,  

metoder 

• bevidsthed om,  

   at holde fast og forankre det lærte  

Det var aldrig 

gået uden en 

facilitator i 

processen… 

Citat: lærer 

under udvikling 

af årets 

årsplaner 

”Før ville jeg være 

betænkelig ved at 

nogle skulle komme 

ind i min 

undervisning, nu: ”du 

kommer bare”, fedt!” 

Springbræt for konsulentrolle 

Facilitator-rollen 



Samarbejde og netværk 

Hvad er god 

vejledning? 

* 

* 

* 

PLC-møder 

kvalitetsrapporter 

opfølgning 

data 

systematik 

Fælles sprog alle – Vejlederrollen bredt 



Fagteam - rutiner og strukturer 

Samarbejde og netværk 



 

Mindset 

ABC 

METODER fx 

PBL 

Makerspace 

Talent – en boble  



Mindset – en kulturændring 

Værdiskabelse – kulturændring  



Fællesskab og ledelsesgrundlag 



Forankring og videreudvikling 

vng 
• Systematikker i fagteam 

• Rutiner 

• Netværk 

• Traditioner - events 

• Værktøjer 

• Inputs + forskning 

• Opfølgning + tilsyn 

 

 

Nyt:  

Engineering, Makerspace, Rubrics i naturfag, mindset, Overgange: 
børnehaveklasse-SFO-dagtilbud, fagforståelser 



Et politikerperspektiv 

• Hvordan får man øje på gode mål på 

naturfagsområdet som lokalpolitiker? 

• Hvem taler man med for at få dem 

udført? 

• Hvor meget er kommet oppefra og hvor 

meget er kommet nedefra i jeres 

tilfælde? 

  



Tid til spørgsmål 

 


