








Hvad ønskede vi?

• Samarbejde på tværs
• OBU er småt – vi elsker sparring

• Konkretisere formålet med OBU
• Anvendelighed
• Overførselseffekt

• Dele på en hjemmeside
• Lettilgængelig database
• Tags I stedet for træstruktur



Samarbejde på tværs

• Vi udvikler bedre sammen
• Vidensdeling er alt
• Kvaliteten højnes



Konkretisere formålet med OBU

• At forholde sig til overførselseffekt
• Lave fleksibelt set-up – tilpasningsbart

Formålet med OBU er at 
holde op med at gå til OBU



Hjemmeside

• Databaser med træstruktur

• Søgbare tags



How? • Hvordan greb vi udviklingsarbejdet an?
• Og hvad kan vi lære af det?



Udviklingsproces
Kick off: Én dag Rammer, 

gruppedannelse, 
skabeloner

Tematiske overvejelser 
og (foreløbige 
afgrænsninger) 

Kvalitetskriterier 
og feedback

Udvikl-
lings-
semes-
ter

Ekstern 
sparring 
+ feed-
back

Mundtligt tjek ind 
(overvejelser om 
proces og indhold)

Skriftlig feedback på 
bag-grund af 
kvalitetskriterier

Mundtligt tjek ind Skriftlig feedback på 
baggrund af 
kvalitetskriterier

Korrekturlæsning og 
sidste opsætning

Intern 
sparring 
+ feed-
back

Idéudveksling, 
konkretisering, 
afgrænsning

Gensidig feedback på 
baggrund af erfaring, 
afprøvning, 
gennemlæsning

Fælles bearbejdning af 
ekstern feedback, 
fortsat afgrænsning og 
ændringer

Gensidig feedback, ny 
afprøvning, justeringer

Fælles bearbejdning af 
ekstern feedback, 
kommunikativ bear-
bejdning og korrektur

Projekt-
justering

Eksplicitering af feedbackfordeling og 
-forventninger 

Justering af forløbsskabeloner, kommunikation 
og fremdrift

Revision af søgbare 
tags,
deltagerevaluering





Eksempler på udfoldede kvalitetskriterier
Fleksibilitet
- Har forløbet en passende længde (fx 3-10 lektioner), så det bliver en tilpas byggeklods der kan 

passe ind i andre undervisningsforløb?
- Kan forløbet gentages (med små justeringer) på et andet hold?
- Lægger forløbet op til at underviseren kan differentiere og/eller justere 

undervisningsaktiviteter-ne, hvis det er nødvendigt? Såvel ift. de enkelte deltagere på det 
tiltænkte hold, som deltagere i andre kontekster.

Støtte til underviseren
- Er det klart hvilke forudsætninger deltagerne skal have for at få udbytte af forløbet?
- Er det forventede udbytte af forløbet tydeligt?
- Er undervisnings aktiviteternes rollefordelinger klare – hvad gør hhv. deltageren, andre 

holddeltagere og underviseren hvornår?
- Fortæller forløbet hvordan og med hvilken viden eller hvilke strategier aktiviteter/opgaver skal 

udføres, og hvad der er centralt for deltageren at komme til at gøre/prøve?
- Giver forløbet inspiration tilløbende og afsluttende evaluering?



Læringsgevinster

Produktorienteret og 
praksisnær udviklingsproces

Benspænd (kriterier)

- Højt læringspotentiale
- Kapacitetsopbygning



Evaluering
Udsagn fra projektdeltagerne Kvalitetskriteriemodellen

”Den er et godt redskab og man sparer tid hvis man får den 
tænkt ind fra begyndelsen.”

”Det er rart med en ramme […] Indimellem har dele af den 
været begrænsende”

”Jeg bruger dem […] for at tjekke, om det hele spiller.”

Hvad lærer I af at udvikle undervisningsforløb?

”Det var godt for mig at komme lidt ud af
mine egne måder, tankegange og indfaldsvinkler.

”At tænke alt igennem. At spidsformulere, så vi forstår os selv.”

”Kort sagt: at gøre sig klart, hvorfor man som underviser gør, som man gør.”

”Jeg synes, det er nødvendigt at kunne blive væk i faglige problemstillinger af og til.”







I fællesskab når vi flere med mere



Ordblinde-
materialer.dk

https://ordblindematerialer.dk/


Du og jeg

Bliv en del af
ordblindematerialer.dk 
netværket ved at skrive til

2399 2823
Indsæt dit navn og mail
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