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Derfor! Og hold fokus på det



LEAPS – hvad er det
• Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med 

øget vægt på Science

• Signifikant læring – tænk dig godt om



Det her er en kæmpe ændring
• Ingen fag (i traditionel forstand)

• Ingen faste skemaer (i traditionel forstand)

• Få lærere på en årgang

• Ingen forberedelse alene

• Ingen klasser

• Ingen undervisning alene



Opstart og kompetenceudvikling

• 2 timers kursus om ugen i et år

• Råd; Hav en plan – kast ikke folk ud i noget, de ikke ved hvad 
er



Planlægningsdokumenter



Jeg kan give feedback
og modtage forslag fra mine 

venner.

Jeg kan tilføje detaljer for at 
gøre min historie bedre.

Jeg kan planlægge en historie med en begyndelse, en opbygning, et problem, en 
opløsning og en slutning

Jeg kan skrive en historie med en begyndelse, en opbygning, et 
problem, en løsning og en slutning

Jeg kan udgive 
en historie, 

der er passende for 
et publikum

Jeg kan identificere 
begyndelsen af en 

historie

Jeg kan identificere 
opbygningen af en 

historie

Jeg kan identificere 
problemet i en 

historie

Jeg kan identificere 
opløsning af en 

historie

Jeg kan identificere 
slutningen af en 

historie

Milepæl: plan for historien

Milepæl: skriftligt første udkast til historien

Milepæl: Skriftligt andet udkast af historien med ændringer

Slutprodukt: afsluttet historie

Aktiviteter: 
• Klasse-historie-tid 
• individuel læsning 
• klassediskussion

Aktiviteter:
• Tegne oversigt over historien
• Partner-deling 

Aktiviteter:
• Peer-respons
• Lærerrespons

Aktiviteter: 
• Galleri-gåtur og respons
• Skrivetid

Hjælp i klassen,
personlig 
læringsplan

En til en vejledning 
uden for klassen

Lillegruppe-hjælp 
i klassen

Længere tids 
hjælp, en til en

Udstilling Styring, aktiviteter, evalueringInterventioner, inklusion

Projektdesign:
Læringsmål er bygget ind i med planer for fagligt indhold, færdigheder, resultater og 
interventioner



Den didaktik, der kan hjælpe alle steder

• Kick off
• Engagerende spørgsmål
• Relevans for verden
• Viden med et nærværende formål
• Konkrete materialer
• Draft and response
• Elevstyrede samtaler



Innovation, rammer og UVM



Der hvor der kan være udfordringer
• Klasseopdeling
• FFM
• Vejledende timetal
• Undervisningsfagskompetence



Et eksempel



Gevinsterne



Vi lykkes med
• Motivation
• Stolthed
• Mening
• Faglighed
• Inddragelse
• Udvikling
• Fokus på den rigtige opgave
• Begejstring
• Anderledes elevsyn               



Samarbejde med børnehaver
• Deltagelse på hinandens møder
• Test projekter med pædagoger og forældre
• Børn som autentisk publikum
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