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Kære læser
Jørgen Mads Clausen, søn af Danfoss’ grundlægger
samt hans kone Anette Clausen havde en drøm om at
øge interessen for naturvidenskab hos både børn og
voksne. Denne drøm lagde grunden til både Universe
Science Park og til grundlæggelsen af Kata Fonden
(dengang Universe Fonden).

Kata Fonden blev grundlagt i 2006 med det klare
formål at fremme ny viden om læring. Fondens vision
har lige siden været, at alle initiativer skal have rod i
den nyeste internationale viden og have et nationalt
sigte.
Kata Fonden har i sin 14-årige levetid stået for mange lærings- og innovationsinitiativer. Tilsammen har
disse skabt fundamentet for fondens nuværende
initiativ, LEAPS.
I grundskolen ses desværre en tendens til, at eleverne mister engagementet generelt og i naturfag i
særdeleshed, nogle børn keder sig endda. LEAPS har
til formål at bidrage til at vende denne tendens.
Via en gennemgribende skoleomstilling, med projektbaseret læring som bagvedliggende pædagogik
øges autenticiteten og dermed meningen for eleverne
i deres daglige skolearbejde, og resultatet er bl.a. at
engagementet fastholdes gennem hele skoletiden.
Der er nu fire skoler i Danmark der er i gang med omstillingen til LEAPS, og disse skoler oplever allerede
større elevengagement – ligesom der er en generel
tendens til større arbejdsglæde hos lærerne.
Vi er i Kata Fonden stolte over det store arbejde de
fire LEAPS-skoler lægger for dagen i omstillingen. Det
kræver grundighed og vedholdenhed at forandre praksis, men vi ser, at ved en fælles indsats sker der en
udvikling på skolerne, som i sidste ende giver bedre
trivsel generelt og fagligt stærkere elever.
Rigtig god læselyst.

Peter Skat-Rørdam, PhD, Fondsdirektør
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Her ses nogle af Kata Fondens tidligere initiativer, som
har været med til at skabe fundamentet for LEAPS.
Flere detaljer om de enkelte initiativer kan findes på
katafondens hjemmeside; katafonden.dk.
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Indblik i
LEAPS-modellen
LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science.
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Introduktion til
LEAPS
Formålet med LEAPS er at øge læring og det generelle engagement hos elever i grundskolen
med særligt fokus på STEM-fagene (Science, Teknologi, Engineering og Matematik).
Dette sker gennem projektbaseret læring med tæt integration af STEM-fagene og Deeper
Learning-kompetencer. Eleverne fordyber sig i engagerende problemstillinger, der trækker
tråde til det omkringliggende samfund – lokalt, såvel som nationalt og globalt.
Omstillingen til at være LEAPS-skole
Omstilling til at være LEAPS-skole er et forløb på i alt
fem år.
Efter fem år er skolens personale alle uddannet til at
undervise med udgangspunkt i projektbaseret læring
og til at bruge de mange LEAPS-værktøjer. Ledelsen
arbejder med en detaljeret femårsplan, og der er en
tydelig strategi for arbejdet på skolen.
De enkelte årgangsteam planlægger undervisningsforløb i fællesskab og med fokus på eleverne. Ledelsen
skaber de organisatoriske rammer herfor, naturligvis
under hensyntagende til gældende lovgivning.
Personalet uddannes
Lærere og pædagoger uddannes i principperne bag
LEAPS og projektbaseret læring. Dette sker parallelt
med praksis, hvilket giver en løbende afprøvning og
justering af nye metoder og værktøjer. Koblingen mellem teori og praksis letter overgangen fra traditionel
undervisning til LEAPS.
Ligeledes afholdes løbende refleksionsmøder med
skoleledelsen hvor der blandt andet sættes fokus på
den forandringsledelse, som omstillingen til LEAPS
også kræver.

kursusforløbene på LEAPS-skolerne. Skoleprojektlederen er til stede på den enkelte skole mindst to hele
dage hver uge. Denne nærhed giver en unik ramme
for løbende sparring og samarbejde under hele omstillingsprocessen.
LEAPS-skolerne arbejder med værktøjer udviklet af
Kata Fonden. Værktøjer, som bygger på erfaringer og
evidens fra projektbaseret læring.
Det primære ledelsesværktøj er Skoleplanen. Den
udfyldes i tæt samarbejde mellem Kata Fonden og
skoleledelsen, og er den enkelte skoles målsætning
for hvordan skolen skal udvikle sig over de næste fem
år. Skoleplanen indeholder en detaljeret gennemgang
af hvilke tiltag der er nødvendige for at nå målet, og
den bruges fortløbende i ledelsens arbejde med skolens strategi.
Til lærerne er bl.a. udviklet planlægningsværktøjer og
protokoller. Disse bruges både i planlægningsfasen og
i den daglige undervisning.
Når en skole efter de fem års omstillingsproces har
implementeret LEAPS fuldstændigt på alle årgange,
forventes yderligere en femårs periode, før den fulde
effekt af LEAPS ses.

Det er Kata Fondens skoleprojektledere der står for

Status på LEAPS
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Deeper Learningkompetencer
LEAPS arbejder målrettet på at fremme Deeper Learning-kompetencer, som er grundlæggende færdigheder, der går på tværs af alle fag.
Deeper Learning-kompetencerne styrker den enkelte
elev fagligt, da stoftilegnelsen øges, socialt, da fokus
på samarbejde og tilgang til udfordringer styrkes, og

som menneske, via bevidstgørelse for eget ansvar i
samspillet med omverdenen.
Deeper Learning-kompetencerne anses for afgørende
kompetencer at besidde i fremtiden.

Deeper Learning-kompetencerne
1. Mestre centrale fagområder
2. Undersøgende tilgang til komplekse problemstillinger
3. Samarbejde
4. Kommunikere effektivt
5. Lære at lære
6. Udvikle videnskabelig tilgang til
problemstillinger

Kilde: Hewlett Foundation
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LEAPS-forløb
Undervisningen tilrettelægges typisk i 6-8-ugers forløb,
hvor STEM-fagene er tværfagligt forbundet med de
humanistiske og praktisk-musiske fag. Et skoleår indeholder 2-5 forløb.
Det faglige samarbejde omkring et forløb og de tilhørende produkter, giver eleverne større sammenhæng
og dermed engagement. Dette betyder også, at lærerteams samarbejder tæt om indholdet i forløbene og at

skolens organisering giver plads til dette.
Strukturen for et LEAPS-forløb bygger på 6 komponenter og 3 overordnede elementer, som indgår i alle
LEAPS-forløb.
De 3 elementer er Faglige mål, Tværfaglighed og
Deeper Learning-kompetencer. De 6 komponenter ses
herunder:

Engagerende spørgsmål: ethvert LEAPS-forløb tager udgangspunkt
i engagerende spørgsmål som er knyttet til en virkelig problemstilling
eller fænomen.
Kickoff: Kickoffet er en særlig aktivitet, der igangsætter et LEAPS-forløb. Det er engagerende, motiverende og inddragende for eleverne.

Elevskabte produkter: Under et LEAPS-forløb arbejdes med elevskabte
produkter af høj kvalitet. Produkterne appellerer til kreativitet og engagement.

Autentisk samarbejde: LEAPS-forløb inddrager det omkringliggende
samfund som samarbejdspartner og publikum for at styrke autenticiteten af elevernes arbejde.

Udkast og respons: I LEAPS-forløb reflekterer eleverne over læring ved
at veksle mellem udkast og respons. Responsen kan være fra lærere,
autentisk publikum eller mellem eleverne.
Fremvisning: Fremvisningens formål er, at eleven får vist sin læringsproces og udvikling, inddraget lokalmiljøet og bliver vurderet af et
relevant og autentisk publikum, fx eksterne eksperter.

Status på LEAPS
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LEAPS som rollemodel
for High Tech High
I 2015 besøgte Kata Fondens bestyrelsesformand
Anette Clausen og fondens direktør, Peter SkatRørdam High Tech High-school (HTH), i San Diego,
Californien.
High Tech High har specialiseret sig i projektbaseret
læring og har et usædvanligt højt elevengagement og
elevresultater over gennemsnittet. Inspirationen fra
dette besøg lagde grunden til LEAPS.

med specialister i projektbaseret læring har været
med til at løfte LEAPS til et højt niveau med grundig
forankring i praksis.

Kata Fonden har under udviklingen af LEAPS haft et
tæt samarbejde med HTH, og flere lærere derfra har
været udstationeret hos Kata Fonden i Sønderborg
for at dele ud af deres
ekspertviden og mangeårige erfaring om
projektbaseret
læring.
Dette tætte
samarbejde

Stacey er dybt imponeret over hvor langt LEAPS er
kommet: ”LEAPS er meget struktureret og systematisk”, udtaler Stacey. Hun oplever, at LEAPS er
gennemarbejdet og dokumenteret i en grad, så LEAPS-lærere bliver støttet 100% i både planlægning og
gennemførelse af deres undervisning.
Alle LEAPS-lærere har altid et væld af LEAPS-værktøjer
at vælge imellem til deres arbejde. Værktøjer, som er
udarbejdet specielt til LEAPS og projektbaseret læring.
Dermed tilbyder LEAPS en ramme til lærerne, som sikrer grundig forberedelse, overblik, og bedst mulig brug
af forberedelsestiden. Og det sikrer, at fokus kan være
på det der er allervigtigst – eleverne.

I august 2019 startede Stacey Stevenson et halvt
års praksisophold i Sønderborg fra HTH. Stacey har
mange års erfaring fra HTH, San Diego, hvor hun har
undervist i indskolingen.

Lige præcis denne store mængde særligt tilpassede
værktøjer peger Stacey på igen og igen – det er dét,
der gør den store forskel for lærerne. At de har gennemprøvede værktøjer til deres rådighed og dermed
har samme udgangspunkt for deres arbejde. Om det
drejer sig om teamsamarbejde, planlægning af undervisning eller skole-hjemsamtaler, så er det let tilgængeligt og særligt udviklet til LEAPS.
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Status på LEAPS

Elever i gang på
LEAPS-skolerne
LEAPS implementeres på fire skoler fordelt rundt i Danmark. Skolerne er startet op med LEAPS på forskellige tidspunkter, og er derfor også på forskellige stadier af implementeringen.
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4 skoler

16 ledere

260 lærere

2180 elever

Implementeringen af LEAPS

Sønderskov-Skolen
650 elever, 80 lærere og pædagoger

Skolens overordnede mål: at blive den skole i Sønderborg der er bedst til elevprogression.
Sønderskov-Skolen var den første skole som startede
omstillingen til LEAPS. De er derfor længst i LEAPSprocessen, og alle årgange har nu implementeret
LEAPS.
Der er mange spændende LEAPS-forløb i gang på
skolen. Flere samarbejder med spændende initiativer
i kommunen, fx Project Zero, som er navnet på Sønderborg Kommunes ambition om at blive CO2-neutral
i 2029.
8. årgang på Sønderskov-Skolen tog denne ambition
til sig i forløbet ’Fremtidens Sønderborg’. Her arbejdede eleverne ud fra det engagerende spørgsmål ”Hvordan gør vi Sønderborg til verdens bedste by, samtidig
med at den skal være bæredygtig?”.
Project Zero blev aktivt inddraget i forløbet som autentisk samarbejdspartner, og årgangen samarbejdede
om at skabe en 3D-model af Sønderborg i deres bæredygtige fremtidsversion. I grupper fremstillede eleverne plader på 1 x 1 m, som topografisk og byplanmæssigt passede med den ’rigtige’ Sønderborg. Disse
’byplader’ blev samlet til ét stort produkt.
Undervejs i arbejdet lærte eleverne om den globa-

le klimasituation og bæredygtige
løsningsmetoder, de arbejdede med
målestok og topografi og der var stort fokus på formidling – på flere sprog.
Derfor kunne eleverne til den afsluttende fremvisning i fællesskab præsentere deres model af
Sønderborg anno 2029, med brochurer på dansk,
engelsk og tysk, grafisk smukke plakater, samt formidle den bagvedliggende teori for deres løsninger i
modellen.
Eleverne var begejstrede for fremvisningen: ”Selve
udstillingsaftenen var en god oplevelse hvor vores
tillærte viden kom til brug og fedt at kunne fremvise
et produkt som havde en wow-effekt på publikum”,
som en af eleverne udtalte.
Efter fremvisningen på skolen blev model, plakater og brochurer udstillet i Borgen, Sønderborgs
shoppingcenter, derefter på Alsion, Sønderborgs
kultur- og videnscenter og sidst, men ikke mindst, i
Jyllandsgade, hvor bl.a. Skoleforvaltningen holder til.
Alt i alt et forløb, som gav eleverne indsigt i en virkelig problemstilling og bragte mange faglige færdigheder i spil for at finde løsningsmodeller. Samtidig gav
det skarpe fokus på formidling eleverne læring om
skriftlig, verbal og visuel kommunikation.

Implementeringen af LEAPS
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Kvaglundskolen
450 elever, 47 lærere og pædagoger

Skolens overordnede mål: Kvaglundskolen vil være
skolen, hvor eleverne er i stand til at træffe reflekterede valg.
”Kom herhen så vi kan fortælle dig om de dyr, der
lever i haverne!”
Eleverne fra 3. årgang på Kvaglundskolen har været
med til at anlægge en spiselig frugthave for områdets
beboere, i samarbejde med Esbjerg Kommune, Vej og
Park.
Generelt har Kvaglundskolen haft stort fokus på
at inddrage lokalområdet i LEAPS-forløb på de forskellige årgange, og dette forløb er et af mange fine
eksempler på tværfaglighed og autentisk samarbejde
med både kommunen og lokale beboere.
På Kvaglundskolen er sidste tredjedel af lærerne
i gang med LEAPS-uddannelsen. Det betyder, at
størstedelen af skolen er i gang med at implementere
LEAPS i den daglige undervisning.
Selvom 3. årgang endnu ikke har nået det fulde
implementeringsår, ønskede lærerne at gennemføre
et ambitiøst LEAPS-forløb. Forløbet havde det enga-
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gerende spørgsmål ”Hvordan lever insekter, og har vi
egentlig brug for dem” som omdrejningspunkt.
Undervejs arbejdede eleverne bl.a. med egne digte
akkompagneret af en fin lydkulisse af syngende insekter og fuglefløjt. I natur/teknologi dykkede de ned i de
planter og insekter der forventes i frugthaven, ligesom
eleverne i håndværk og design har designet og bygget
insekthoteller, som også er sat op i frugthaven.
Det autentiske samarbejde mellem Vej og Park og
3. årgang, har givet eleverne en stor forståelse for
det arbejde der ligger i anlæggelse og vedligehold af
grønne områder, og naturligvis et kæmpe ejerskab for
deres nye lokale frugthave.
Til fremvisningen blev haven officielt indviet med taler,
journalister og mange lokale fremmødte. Men det var
eleverne der var i centrum. De præsenterede frugttræerne, insekterne og deres hoteller, ligesom der var
digtoplæsning og refleksioner over hele forløbet.
Og eleverne strålede – iver, engagement og en stor
portion stolthed over områdets nye have, samt en vigtig smagsprøve på, hvordan den virkelige verden kan
se ud, når skolen slutter.

Implementeringen af LEAPS

Herfølge Skole
450 elever, 52 lærere og pædagoger

Skolens overordnede mål: Eleverne på Herfølge Skole
oplever høj grad af professionel kvalitet og høj grad af
mestringsforventning.
Herfølge Skole startede op med at implementere
LEAPS på tre årgange i august 2019. Men allerede i
april samme år afholdt hele skolen en LEAPS-uge.
LEAPS-ugens engagerende spørgsmål var: ”Hvordan
kan vores liv se ud om 25 år?”.
Allerede fra skoleårets start var LEAPS-ugen i kalenderen, så alle var klar da ugen blev skudt i gang.
Der blev arbejdet meget energisk og innovativt, og de
forskellige årgange greb det engagerende spørgsmål
an på forskellige måder, men med det til fælles, at
tværfaglighed, kreative produkter og samarbejde var
et fast indholdselement.

med vandtanke indbygget i husets arkitektur og søer
omkring husene til biologisk rensning.
Til fremvisningen udviste alle elever et kæmpe engagement og stor stolthed.
Og samlet set kom Herfølge Skoles elever med mange
meget interessante og tankevækkende svar på det
engagerende spørgsmål, hvordan vores liv kan se ud
om 25 år. Fra intelligent tøj, prototyper af robotlæger,
legepladser på andre planeter og til klimasikring og
bæredygtighed. Alt sammen med afsæt i fakta og
baseret på en indsigt og viden som eleverne formåede
at formidle støttet af deres produkter.
Den efterfølgende evaluering af den fælles LEAPS-uge
tydeliggjorde, at ugen var med til at starte et fælles
sprog omkring LEAPS blandt både elever og personale.
Ligeledes gav det for mange en erkendelse af, hvordan
LEAPS kan se ud i praksis og at det virker – at det gør
en forskel for elevernes engagement og læring.

Elever på 6. årgang havde arbejdet med fremtidens
teknologi og bæredygtighed i praksis, og havde udviklet løsninger til mere bæredygtighed i boligbyggeri. Det
førte til detaljerede beskrivelser og modeller af udnyttelse af regnvand i husholdning – fx kreative løsninger

Implementeringen af LEAPS
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Skolen på Herredsåsen

630 elever, 80 lærere og pædagoger

Skolens overordnede mål: Skolen på Herredsåsen skolen med de mest engagerede elever.
I august 2019 begyndte de første tre årgange at
implementere LEAPS i den daglige undervisning på
Skolen på Herredsåsen.
På Skolen på Herredsåsen er elevernes øgede engagement synlig i den daglige undervisning ift. før
LEAPS. Eleverne viser generelt større glæde og nysgerrighed og vil fx gerne arbejde videre i pauserne.
Også forældrene mærker det øgede engagement. Flere forældre har henvendt sig til skolen og begejstret
fortalt om deres barns glæde ved LEAPS.
Én forælder, som har børn i to forskellige LEAPS-årgange fortæller, hvordan snakken over aftensmaden
ofte fyldes af børnenes begejstrede fortællinger om
de projekter de arbejder med i skolen. Og hvordan det
faglige niveau i særligt naturfagene nu er så højt, at
det kan være svært at følge med… hvilket kun er med
til at øge børnenes engagement endnu mere.
Og selvom om børnene er fra to forskellige årgange,
har de et fælles sprog om LEAPS, som de bruger
aktivt når de spørger hinanden om det engagerende
spørgsmål, hvem der er inddraget i det autentiske
samarbejde osv. Det fælles sprog er altså med til at
give eleverne en ramme de kan navigere indenfor og dermed få større
forståelse og transferværdi fra
andre LEAPS-forløb.
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Andre forældre siger samstemmende, at de nu har meget mere indsigt
i hvad deres barn laver i skolen. Det
skyldes ifølge forældrene bl.a. barnets øgede engagement og dermed fortællelyst og LEAPS-forløbenes
afsluttende fremvisninger.
Oveni er den skriftlige information fra lærerne i højere grad fyldestgørende og detaljeret i mål-, proces-,
og aktivitetsbeskrivelser for de enkelte forløb, så
forældrene også her kommer helt tæt på hverdagens
aktiviteter og læringsmål.
De afsluttende fremvisninger betyder også, at forældrene får dybere indsigt i barnets arbejde, læring og
udfordringer, og kan se sit barn i en reel læringskontekst. Så fremfor blot at få barnets gengivelse af en
læringssituation, er forældrene nu direkte deltagende
i læringssituationen. Det betyder, at forældrene både
oplever deres barn som lærende men også selv er
lærende når eleverne præsenterer deres arbejdsområder og resultater.

Implementeringen af LEAPS

Events
2019 var året, hvor Kata Fonden for første gang var vært for to store events; LEAPS-topmøde og
LEAPS-konference.
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LEAPS-events
Formålet med LEAPS-events er at sprede de mange gode erfaringer der høstes undervejs i LEAPSinitiativet. Dermed kan Kata Fonden være med til at støtte lærere og ledere rundt i hele Danmark i
at praktisere projektbaseret læring med større læring og engagement hos eleverne som resultat.

LEAPStopmøde

LEAPS-topmøde er et forum for kommunale
chefer og politikere fra LEAPS-kommunerne
samt LEAPS-skolernes ledere.

Ligeledes er topmødet stedet, hvor deltagerne får
mulighed for at skabe tværgående kontakt og kan
lære af hinandens erfaringer. Dette giver et værdifuldt
netværk, som der kan trækkes på hele året.

Der er stor interesse på LEAPS-topmødet for at dele
erfaringer, mål og resultater. Den kommunale forvaltning har ikke berøring med LEAPS til dagligt, og derfor
er topmødet en velkommen lejlighed til at møde ligesindede, til at udveksle erfaringer og til at få et samlet
overblik over LEAPS-skolernes udvikling.

LEAPS-topmødet har fokus på at udveksle læringserfaringer. I 2019 var temaet etablering af netværket og
en fælles forståelse af projektbaseret læring. Denne
fælles forståelse blev grundlagt med hands on-aktiviteter, og resulterede i dyb indsigt og et fælles sprog.
Et område der ligeledes fylder meget på LEAPS-topmødet, er den vedholdenhed, som LEAPS kræver. Det er
en langsigtet indsats når en hel skole skal omstilles til
LEAPS, og en fælles forståelse for dette gennem hele
processen er vigtig.
LEAPS-topmødet finder sted én gang årligt, og deltagerne håber, at de næste år kan være værter for et
initiativ på Børne & Unge Topmødet.
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Events

LEAPS-konference 2019
Kata Fonden, som står bag LEAPS, afholder hvert år en LEAPS-konference sammen med elever,
lærere og ledelse fra LEAPS-skolerne.
Det overordnede formål med konferencen er en ærlig deling af erfaringer fra LEAPS, både fra
elev-, lærer- og ledelsesperspektivet. Samtidig skal konferencen give deltagerne mulighed for at
afprøve LEAPS-metoder i konkrete workshops og dermed klæde dem på til at bruge tilgængelige
LEAPS-ressourcer i egen praksis.
Tirsdag d. 5. februar 2019 var dagen for den første
LEAPS-konference.
LEAPS-skolerne var mødt talstærkt op til konferencen
med både elever, lærere og ledelse. Dette gav en helt
unik mulighed for deltagerne for at høre om LEAPS fra
alle vinkler og komme i tæt dialog med alle involverede.
Deltagerne på LEAPS-konferencen, primært praktikere
og skoleledere, var engagerede og med til at skabe
en livlig og engageret stemning med diskussioner tæt
forankret i praksis.

I januar 2020 gentager vi succesen med LEAPS-Konference 2020. Temaet bliver her: ”Elevengagement;
Øg elevernes engagement gennem projektbaseret
læring”.
Vi ser frem til en spændende dag med engagerede
ledere, lærere og elever fra LEAPS-skolerne og gæster
fra hele Danmark. Gæster, som forhåbentlig bliver lidt
klogere på hvordan de kan justere egen praksis så
elevernes engagement øges.

Dagen bød på elever fra Sønderskov-Skolen og
Kvaglundskolen som fortalte om deres hverdag, ærligt
og modigt og med en høj grad af refleksion – fra det
praktiske indhold i en LEAPS-skoledag til de forandringer og det øgede engagement de alle oplever ved nu
at blive undervist efter LEAPS.
Der var workshops, hvor deltagere arbejdede ud fra
LEAPS-principperne og fremstillede fx en ballonbil eller
et papirfly. Her var processen i fokus og responsen
fra deltagerne var entydig; at det på engagerende vis
satte LEAPS i relation til praksis.
Townhall-møderne var fora hvor emner som fx teamsamarbejde eller kompetenceudvikling blev debatteret
med deltagelse af elever, lærere og/eller skoleledere
fra LEAPS-skoler. Her bidrog deltagerne til en seriøs
debat, og mange spændende drøftelser fandt sted.
De fire LEAPS-skoler havde desuden hver deres stand,
som bugnede af elevprodukter, fotos, materialer og
andet, som viste hvordan LEAPS foregår i praksis. Her
var stor interesse fra deltagerne, og mange ressourcer
blev delt og vil forhåbentlig give input til fortsat udvikling og spændende undervisning rundt på landets
skoler.
Indtryk fra LEAPS-konferencen 2019. Øverst paneldebat med alle skolelederne og nederst besøg på en af
skolernes stande.
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Skolelederforeningens
Årsmøde
D. 30. oktober – 1. november deltog Kata Fonden på
Skolelederforeningens Årsmøde med en stand.

som dermed kan frigive tid til den enkelte lærer fx til
at opbygge tættere relation til eleverne.

Det var en fornøjelse at møde så mange skoleledere
fra hele landet.
Der var stor nysgerrighed omkring LEAPS og på hvordan man som skoleleder kan være med til at inddrage
elementer fra LEAPS på egen skole.

Vi havde mange interessante samtaler om strategisk
ledelse og muligheder for øget teamsamarbejde og
tværfaglighed. Og vi mærkede en stor nysgerrighed for
hvordan LEAPS-redskaberne kan være med til at strukturere den fælles planlægning i lærerteams, så fokus
kan fastholdes på elevens læring og engagement.
Og ikke mindst om, hvordan projektbaseret læring kan
give både elever og lærerteams et bedre grundlag for
engagerende undervisning.

Vi oplevede særligt begejstring for de mange ressourcer vi frit stiller til rådighed på hjemmesiden,
leapsskoler.dk. Ressourcer, som kan være med til at
strukturere og organisere lærernes arbejde, både i
planlægning og gennemførelsen af undervisningen, og

Tak til de mange besøgende på vores stand – og tak
for et væld spændende drøftelser. Vi ser
frem til at møde jer igen.

Her ses projektchef Jesper Ingerslev og
projektleder Kim Bondesen Nielsen på
LEAPS’ stand, klar til at modtage de mange gæster.
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LEAPS ud til praktikere
i hele landet
Kata Fonden har som erklæret mål, at sprede erfaringer og læringer fra LEAPS-initiativet, og dermed
inspirere praktikere landet over til at integrere elementer fra LEAPS i deres undervisning,
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Spredning
af erfaringer
Gennem arbejdet med LEAPS vil Kata Fonden og de
involverede skoler høste store og væsentlige erfaringer. Erfaringer, der både er specifikt orienteret mod
pædagogikken bag LEAPS, mod integrationen af
STEM i undervisningen og mere generelt mod omstillingen af en hel skole.

undervisning, hvilket også er en af vores bevæggrunde for at have stort fokus på spredning af den dokumenterede effekt og viden fra LEAPS.

Denne opsamlede viden bruges til løbende justering
af indsatsen og til deling, så andre også kan få glæde
af det.
Kata Fonden håber at kunne inspirere mange praktikere til at integrere elementer fra LEAPS i deres

Erfaringerne fra LEAPS spredes på forskellig vis. Dels
via digitale medier, nyhedsbreve og årsskrifter og
dels via foredrag på konferencer og andre relevante
events.
Viden, information, værktøjer samt nyhedsbreve og
årsskrifter kan findes på www.leapsskoler.dk og
Facebook.

Spredningskanaler
Læringsfestival
BigBang-konferencen
Skolelederforeningens årsmøde
LEAPS-konferencer
Internationale PBL-konferencer
Kommunale PBL-kurser
www.leapsskoler.dk
Nyhedsbreve
Facebook
LinkedIn
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Kursus i projektbaseret
læring
2019 var året, hvor Kata Fonden afholdt det første kursus i projektbaseret læring. Kata Fondens
projektleder, Stian Rasmussen begav sig til Jammerbugt Kommune i det nordjyske, nærmere bestemt til Brovst Skole, hvor han afholdt et todages kursus.

Kursets formål var at klæde skolen på til at gøre deres
projektuger bedre med udgangspunkt i projektbaseret
læring. Ligeledes var målet, at alle skulle gå fra kurset
med et helt konkret undervisningsforløb sat i PBL-rammer.

Kurset i Jammerbugt Kommune gav en masse erfaringer og har været med til at forme Kata Fondens nye
skud på stammen, programmet ”Bedre projektuger
med PBL”.

De ca. 25 lærere, pædagoger, ledere og forvaltningsrepræsentanter fik indblik i hvordan man ved grundig
planlægning kan opnå engagerende, fagligt velfunderede projekter, som giver engagement både hos
lærere og elever.
På kurset blev den optimale elevprofil i fællesskab beskrevet, og derefter blev det drøftet hvad det kræver af
undervisningen at ’forme’ denne profil. En spændende
drøftelse, som ofte opleves som en øjenåbner.
Dette lagde grunden for rammerne for det forløb de
enkelte lærerteams skulle planlægge.
Planlægningen af disse forløb foregik i LEAPS’ planlægningsdokumenter, hvilket er med til at sikre, at
engagementet kommer i fokus.
Undervejs i kurset blev der brugt protokoller til at facilitere forskellige processer. Særligt projekttuning-protokollen betød en kvalificering af de enkelte forløb, så
deltagerne tog fra kurset med et virkelig gennemarbejdet forløb klar til brug.
Alle deltagerne udviste stort engagement, og flere
udtrykte, at de var interesserede i at integrere projektbaseret læring endnu mere i egen undervisning.

Spredning
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LEAPS på de
LEAPS PRO i tal

300
6
16
10
33

lærere, pædagoger og ledere har adgang
til LEAPS PRO.
planlægningsdokumenter til brug i både
forberedelse og udførelse af undervisning. Hertil yderligere 3 metodebeskrivelser.
protokoller, udvalgt og tilpasset til den
projektbaserede læringsform.
forløbskort med inspiration til LEAPS-forløb
modulers kursusmateriale, med slides og
relevante materialer

LEAPS PRO er LEAPS-skolernes fælles digitale platform, hvor ressourcer, nyheder og anden relevant info samles og er tilgængeligt for LEAPS-skolerne.
LEAPS PRO rummer eksempler på LEAPS-forløb,
værktøjer der skal bruges både i planlægningen og
undervisningen, nyheder samt et kursusmodul, som
indeholder materialer til den uddannelse alle lærere
skal igennem for at blive klædt på til LEAPS.
LEAPS PRO er et centralt omdrejningspunkt for lærernes planlægning af LEAPS-forløb. Det er dér Planlæg-
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ningsdokumenterne udviklet til LEAPS hentes.
Disse Planlægningsdokumenter sikrer, at lærerteam i
planlægningen af LEAPS-forløb reflekterer både over
forløbets fag-faglige indhold, Deeper Learningkompetencer, Læringsmål samt de essentielle 6
LEAPS-komponenter, der netop sikrer, at elevernes
engagement og læring udvikles bedst muligt.

Spredning

digitale medier

3700

Hjemmeside
I januar 2019 lancerede vi vores nye hjemmeside leapsskoler.dk.
Hjemmesiden er et ressourcesite, hvor vi giver adgang til et væld
af de LEAPS-værktøjer som er en del af det daglige arbejde på alle
LEAPS-skolerne.
Derudover er leapsskoler.dk en guldgrube af inspiration særligt til
lærere og skoleledere. Tusindvis af lærere landet over bruger allerede hjemmesiden i planlægningen af undervisningen.

nye brugere på leapsskoler.dk i 2019. Siden opdateres løbende med nye forløb fra LEAPS-skolerne, med

nyeste udviklede LEAPS-værktøjer, samt med artikler om og rapporter fra nyeste forskning på området.

343

modtagere af LEAPS’ nyhedsbrev.
En stigning på 109 % ift 2018.

1729

LEAPS nyhedsbrev
Vores nyhedsbreve gennemgik også en forvandling i 2019.
Vi udgiver nu fire nyhedsbreve om året, og de har til formål at informere om LEAPS og i særlig grad at tilbyde grundig introduktion til
LEAPS-værktøjer og klæde modtageren på til at kaste sig ud i at bruge forskellige LEAPS-elementer i sin hverdag.
Modtagerne af nyhedsbreve bliver præsenteret for forskellige værktøjer og lærer dermed både LEAPS-elementer at kende, samtidig
med at hjemmesiden leapsskoler.dk bliver foldet ud som ressource.

Facebook
”LEAPS - projektbaseret læring” er facebooksiden, hvor vi har tæt
interaktion med vores primære målgruppe, lærerne.
Her postes konkrete materialer til brug direkte i planlægning og
undervisning, vi deler LEAPS-forløb og aktiviteter fra LEAPS-skolerne
til inspiration samt opslag fra andre organisationer, der har indhold
som kan berige undervisningen i grundskolen.

følgere på Facebook.
Vi oplever en stor interesse for vores facebookside.
En stigning på 41 % i forhold til 2018. Der kommer mange begejstrede henvendelser direkte fra brugerne,
ligesom opslagene bliver delt mellem mange lærere.

Spredning
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Følgeforskning
Kata Fonden har opstillet 13 områder, som monitoreres tæt under hele LEAPS-initiativets forløb.
Monitoreringen af områderne foretages af Aalborg Universitet, Kata Fonden selv samt via offentligt
tilgængelige data (som fx karakterer og uddannelsesparathedsvurdering).

26

De 13 målområder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Elevers engagement i skolen generelt
Elevers engagement i science
Elevers trivsel
Elevers generelle faglige niveau
Elevers faglige niveau i science
Skolens undervisningseffekt
Elevers Deeper Learning-kompetencer
Forældres tilfredshed med skolen
Forældres tilfredshed med
naturfagsundervisningen
Læreres jobtilfredshed
Mediernes dækning af skolen
Elevers uddannelsesparathed
Elevers valg af ungdomsuddannelse

3 af de 13 målepunkter kræver en forskningsmæssig
tilgang for at tilvejebringe brugbare data.
Her samarbejder Kata Fonden med Aalborg Universitet
(AAU) og deres forskerteam, som alle er tilknyttet Center for Uddannelses- og evalueringsforskning (CfU).
Forskerteamet er ansvarlig for indsamling og analyse
af data omkring:
• Elevers engagement i skolen generelt
• Elevers engagement i science
• Elevers Deeper Learning-kompetencer
Forskerteamet har fra november 2018 til juli 2019
gennemført de første observationer, fokusgruppeinterviews og surveys på de to LEAPS-skoler, som da var i
gang med at implementere LEAPS i den daglige undervisning, nemlig Sønderskov-Skolen og Kvaglundskolen.
Resultaterne fra denne periode er samlet i den første
årlige rapport, som er tilgængelig på www.leapsskoler.
dk.

Forskningsdesign
Forskningsdesignet omfatter en række aktiviteter, fx surveys, observationer og fokusgruppeinterviews placeret
i forår og efterår. Forskningsteamet er selv aktivt til stede på LEAPS-skolerne i disse perioder, både som observatører i undervisningssituationer og i de fokusgruppeinterviews der gennemføres.
Følgeforskningen har fokus på LEAPS-skolernes 1., 4. og 7. årgange som starter op med LEAPS-undervisning.

Følgeforskning
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Resultater
Følgeforskningens første resultater viser indikationer på et øget engagement blandt eleverne begrundet i LEAPS og særligt i projektbaseret læring.

1.-2. klasse

4.-5. klasse

1.-2. klasse er, som forventet for aldersgruppen, umiddelbare og spontane og engageres nemt i naturfagligt
indhold.

I 4.-5. klasse øges det generelle engagement for skolen, og der observeres glæde ved den sociale arbejdsform og en bevidsthed om dette.
Ligeledes er der generelt styrkede Deeper Learning-kompetencer, særligt øget bevidsthed om egen
rolle, egne læreprocesser og en øget evne til at fastholde engagement.

Når de arbejder i grupper, ses en bevidsthed om samarbejdet - som netop er en af Deeper Learning-kompetencerne - og en særlig eksperimenterende tilgang
for at afprøve hvordan gruppearbejdet fungerer bedst
muligt.
Mange elever gav udtryk for, at projektarbejdsformen
opleves mere engagerende end den almindelige
undervisning. Fx udtaler en pige fra 2. klasse, at ”I
projektet lærer man rigtig meget om nogle emner,
fordi man får mere tid end bare en time. Det er også
meget mere spændende. Så har jeg lyst til at høre
mere efter”.
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Det at fremstille et produkt som omdrejningspunkt for
en læreproces opleves generelt som en meningsfuld
ramme.
En dreng fra 4. klasse beskriver, hvad han oplever
som det bedste ved LEAPS-arbejdsformen: ”... vi skulle lave noget med hænderne. At vi skulle lave nogle
små modeller af noget der kunne være større”.

Følgeforskning

7.-8. klasse
I 7.-8. klasse er der en tydelig indflydelse fra tiden
efter skolen. Uddannelsesparathedsvurderinger,
terminsprøver og standpunktskarakterer har flyttet
elevernes fokus mod det konkret målbare.
Dette viser sig fx i, at nogle elever udtrykker, at de
savner den fagopdelte undervisning samtidig med, at
flere direkte udtrykker at de foretrækker projektbaseret læring/LEAPS, da den ”almindelige” undervisning
er demotiverende.
Der er altså her en uoverensstemmelse mellem opfattelsen af hvad der er bedst ift. videre uddannelse og
hvad der er mest motiverende og lærerigt.
Den anvendelsesorienterede tilgang til naturfagene
syntes at være kendetegnende for flere elever på 8.
klassetrin. Fx udtaler en dreng fra 8. klasse, at: ”Altså
jeg kan rigtig godt lide naturfag (…) fysik, kemi og
biologi, fordi jeg tænker, det er noget, som jeg kan
bruge senere hen, så det er godt nok at følge med i
undervisningen”.
Dette er et eksempel på anvendelsesdimensionen,
da denne dreng tydeligvis tænker sin interesse og sit
engagement bundet i en fremtidig nytte. Hans tanker
omkring den konkrete undervisning er tilsyneladende
påvirket af dette, der synes at være en vigtig faktor for
hans vedkommende.
I arbejdsgrupper begynder eleverne at eksperimentere

med arbejdsformer og gruppekonstellationer, og bevidst reflektere over hvilken løsning der er den bedste.
Dette kan ses som et udtryk for øget bevidsthed om
Deeper Learning-kompetencerne ’Samarbejde’ og
’Lære at lære’.

Generelt
Generelt ses en tendens til øget elevengagement, som
eleverne selv udtrykker skyldes projektbaseret læring.
Dette stemmer helt overens med evidens fra fx USA
og England, hvor skoler med mange års erfaring med
projektbaseret læring ser netop dette resultat.
Ligeledes ses for alle årgange en øget bevidsthed om
Deeper Learning-kompetencer, hvilket kan tilskrives
det fokuserede arbejde med netop dette i LEAPS.
Den fulde rapport fra Aalborg Universitet kan findes på
leapsskoler.dk.
I følgeforskningen indgår også Kata Fondens arbejde
med at monitorere implementeringen af LEAPS. Her
viser undersøgelser at der er meget stor opbakning til
LEAPS, men også at omstillingen i en overgangsperiode kan være svær før man er fortrolig med den projektbaserede læring.

Følgeforskning
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Modtagne donationer i 2019
Kata Fonden har i 2019 modtaget støtte fra Bitten & Mads Clausens Fond,
Villum Fonden, Novo Nordisk Fonden, Fremstillingsindustrien og Lundbeckfonden.
Vi er meget taknemmelige for de modtagne donationer.
Kata Fonden i tal 2019
Indtægter: 10,5 mio. kr (urevideret)
Ansatte: 7 + 3 konsulenter
Presseomtaler, LEAPS-skoler samt Kata Fonden: 313
Bestyrelse
Anette Clausen, formand og medstifter af fonden
Charlotte Rønhof, medlem, formand for Rådet for Børns Læring
Per Have, medlem, adm. direktør i Bitten og Mads Clausens Fond.
Direktion
Peter Skat-Rørdam, fondsdirektør/adm. direktør.

www.katafonden.dk

