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kraft. Lærerne blev pålagt at planlægge deres undervisning med udgangspunkt i mål for elevernes
kompetencer. Undervisningsministeriet satte efteruddannelse i gang med det sigte at få lærerne til at tænke i
kompetencer. Ministeriet lancerede et nyt koncept for efteruddannelse, den såkaldte kaskademodel, der skulle
få virkningerne af efteruddannelsen til at sprede sig fra deltagerne til deres kolleger.Denne rapport stiller
spørgsmålet: Har dette nye fokus den ønskede effekt? Rapporten analyserer erfaringerne fra et af de nye

fteruddannelsesprojekter, 'Lærer lærer lærer didaktik på tværs af de gymnasiale uddannelser'. De deltagende
lærere ændrede deres didaktiske tænkning og blev mere orienteret mod elevkompetencer. Intentionerne med

kaskademodellen blev imidlertid kun nået i beskedent omfang. Længere efteruddannelse og mere
ledelsesopbakning ser ud til at være nødvendigt for at realisere kaskademodellen.Rapporten henvender sig til

alle med interesse for den nye gymnasiereform og læreres efteruddannelse.
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kompetencer. Ministeriet lancerede et nyt koncept for
efteruddannelse, den såkaldte kaskademodel, der skulle få

virkningerne af efteruddannelsen til at sprede sig fra deltagerne til
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