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	  PLAN	  
Forskningsprojektrammer	  

	  
Elevernes	  direkte	  og	  indirekte	  	  tilgange	  til	  	  lærerroller	  og	  -‐funktioner	  

	  
Forskningsprojektet:	  Undervisningsorganisering,-‐	  former,	  -‐medier	  på	  langs	  og	  tværs	  
af	  fag	  og	  gymnasiale	  uddannelser:	  

	  
Motiverende	  undervisning:	  Hvad	  skal	  der	  til?	  

	  	  	  
It-‐anvendelser:	  Hvorfor?	  –	  hvorfor	  ikke?	  

	  	  
Diskussion	  	  i	  gruppe	  ”3	  på	  række”	  og	  	  plenum	  

	  
Forskningsprojektet:	  Innovative	  kompetencer	  og	  Kleksibel	  organisering	  af	  
undervisningen:	  

	  
”Innovation	  ”	  og	  undervisning	  :	  	  Hvilke	  rammer?	  

	  
Diskussion	  	  i	  gruppe	  ”3	  på	  række”	  og	  	  plenum	  

	  
Afrunding	  
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It-anvendelser i undervisningen    
 

 

De gymnasiale uddannelser:                  
 
1995-1998: Den elektroniske skole, stx 
 
2000         : Fjernundervisningsforsøg på Aalborg Studenterkursus 
 
1998-2001: Personlige bærbare computere i undervisningen, stx   
 
2002-2005: Det virtuelle gymnasium, stx 
 
2009-2010: Elevproducerede pod-/vodcast i gymnasiet (Pilot, et fag, hhx) 
 
2010-2011: Ikraft: Gymnasier i samarbejde med virksomheder, stx, hhx, htx (it)  
 
2010-2011: Clickers i undervisningen, science-fag i gymnasiet (stx) 
 
2010-2011: Pod-/vodcast i gymnasiet (flere fag, stx) 
 
2010-2014: Nationalt forsknings,- udviklings og netværksprojekt, UV-org,- former, -medier på 

     langs og tværs af fag og gymnasiale uddannelser 
2013-2014: Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisningen 
 
De videregående uddannelser:    
1998-2000: It på lærerseminarierne (”NovoNordisk-projektet”)  
 
2005-2006: Studerendes brug af konferencesystem/sociale medier, kandidatstudie 
 
2007-2008: Podcast/video/konferencesystem som undervisningsmedie, kandidatstudie 
 
2009-2010: Den netbaserede pædagoguddannelse, midt-vest Viborg, UC 
 
2010-2011: Clickers i fysikundervisningen på universitetet 

Grundskole, gymnasium, universitet: 
2007-2009: Overgangsproblematikker som udfordringer i uddannelsessystemet   helle.mathiasen@ind.ku.dk 
   

 

helle.mathiasen@ind.ku.dk 
helle.mathiasen@ind.ku.dk 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Empirisk design 
 

 

Observationer (klasse/gruppe) 
 

Elevgruppeinterview 
 

Lærergruppeinterview 
 

Interview med ledelsesrepræsentanter 
 

Lærer- og  elevproducerede materialer 
 

“Lurking” (sociale medier)   
 

Spørgeskemaundersøgelse 
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Deltagende:	  
Elever:	  5081	  	  
Lærere:	  548	  
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•  organiseringer	  af	  undervisning	  
	  
•  undervisnings-‐/evalueringsformer	  
	  
•  undervisningsmidler/aKleveringsformater	  
	  
•  skriftlighed	  og	  mundtlighed	  	  
	  
•  elev/lærer	  -‐	  roller	  og	  funktioner	  	  
	  
•  nye	  kompetencer	  –	  kompetenceudvikling	  	  	  
	  
•  Ledelsesforankring	  af	  skoleprojekter	  

	  
Fokus	  på	  nytænkning	  og	  it-‐	  inddragelse 
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Motivation 

“At motivation, nysgerrighed og interesse spiller en 
afgørende rolle for succes i undervisningen, er 
næsten en selvfølgelighed.  
Hvordan læringsstrategier, læringsorganisatoriske 
kompetencer og motivationelle komponenter spiller 
sammen, og i hvilke sammenhænge og under hvilke 
rammebetingelser de finder sted, kan man ikke 
vurdere direkte, og det er i hvert fald ikke 
simpelt” (E.-M. Lankes, 2008, professor, Universität Lüneburg) 

helle.mathiasen@ind.ku.dk 
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Undervisningskontekster 
Motivationsaspekter – eksempler 

Elev  
Værdier 

Holdninger 

Selvopfattelse 

Følelser 

Nysgerringhed 

Præferencer 

Engagement 

Interesser 

Faglige forudsætninger 

Sociale forudsætninger 

. 
. 
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Teorier om motivation for at lære 

Indre motivation     Ydre motivation 
 
“indre belønning”    ”ydre belønning”   
“gør det for egen skyld”   ”undgå straf” 
“det skal være sjovt”     
 
Nysgerrighed 
Undren 
Engagement 
Føleleser 
Konstruktion af viden 
Udvikling af nye færdigheder 
Viljeudfoldelse 
Autonomi 
Selvtillid 
Meningsfulde handlinger  
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Præstationsmotivation 
 
 
Selvopfattelse (evner) 
 
 

helle.mathiasen@ind.ku.dk 
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Målet med undervisningen? 
Indre motivation? 
Ydre motivation? 
 
Læreren:  
Procesunderstøtter? 
Produktevaluator? 
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Elevcitater 
” […] eleverne bliver motiveret gennem interesse i stedet for tvang. 
Jeg hader personligt, at den mundtlige karakter i gymnasiet er 
baseret på, at jeg rækker hånden op, for at markere min intelligens 
overfor læreren, der skal give mig karakter. […] 
 
”Undervisning der inkluderer noget audiotivt, visuelt og praktisk. At 
eleverne skal bruge sig selv og stimulere sin kreative sans, istedet 
for blot at sidde og modtage undervisning fra tavlen. MOTIVER 
eleverne!” 
  
”det er forskelligt fra lære til lære, og hviklet syn  har på læren. hvis 
de får mig til at vise interesse i faget med at komme med eksempler 
man kan forholde sig til og fortælle en hvad man skal bruge den 
enkelte opgave til i fremtiden, motivere det mig vildt meget.” 
 
”Varieret undervisning er det bedste for mig. Jeg synes det er fedt når 
læreren er kreativ og fleksibel!  Tiden spiller også en stor rolle, man 
skal ikke have for lidt tid til at løse en opgave, for så kan man ikke 
motivere sig selv til at komme igang, men for meget tid ender i at vi 
ikke får lavet noget. 
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Teorier om motivation for at lære 
 

Præstationsmotivation 
 
Mål:  God præstation, vinde konkurrence, få god karakter 

 fx fagligt indhold ikke samme prioritet som en bestemt
 positionering i klassen 

 
 

Selvopfattelse (egne evner) 
 
Gode præstationer og feedback styrker selvopfattelsen (egne evner) 
Og omvendt 
Positiv selvopfattelse (egne evner) styrker præstationerne 
 
Kausalattributioner (Hosenfeld, 2002): Læring styrkes, når eleven kan se sine 
læringsresultater som resultat af egne anstrengelser. 

helle.mathiasen@ind.ku.dk 
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Læring: Videnkonstruktion  
 
Undervisning: Særlig specialiseret intentionel kommunikation,  
 

 Elever kan lære sig noget  
 

  
 Lærerne kan ikke sikre, at eleverne lærer det, der er 
 intenderet  
  
  
 Lærerne bliver helt centrale i undervisningen, idet  de 
 skal tilrettelægge undervisningsmiljøer, der giver de 
 bedste mulighedsbetingelser for, at eleverne kan lære 
 sig det, der kræves. 
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Motiverende	  undervisning:	  Hvad	  skal	  der	  til?	  
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Hvis du skulle beskrive den perfekte undervisning i 
gymnasiet, hvordan foregår den så?

”pas”

”blank” 

”stille og rolig”

”ingen anelse”

”lærerundervisning” “livlige diskussioner”
”når alle er glade og 
friske efter timen” 

- eksempler på de korte elevsvar: 

Eleverne er ikke enige 
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Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  	  
Fokus	  på	  lærerroller	  og	  funktioner	  	  

	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Variation	  
	  

 

Variation	  
	  	  
Elevdeltagelse	  i	  undervisningen	  
	  
Lektier,	  aKleveringer	  	  og	  mening	  
	  
”Fysiske”	  aktiviteter	  –	  ”brain	  break”	  
	  
”Kreative”	  aktiviteter	  	  
	  
Gruppesammensætninger	  og	  kriterier	  
	  
Dias 15 
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”[…] I-bøger er gode til undervisningen, fordi man ikke kan 
glemme bogen, og fordi at svære ord tit er understreget (med 
oversættelse eller betydning). […] Elektroniske tavler er gode 
at arbejde med - når de virker - da læreren kan gemme filen 
og sende tavlenoterne til eleverne efterfølgende […]” 
 
 
”[…] Det er helt fint for mig at bruge i-bøger eller svare på 
spørgsmål. Men fx at læse en tekst, svare på spørgsmål og så 
gennemgå dem, kan godt blive trættende. Og så må man også 
gerne kunne komme med nye begivenheder som er sket fx i 
medierne, idet vi i klassen kunne relatere til det.” 
 

Variation	  +/-‐	  
	  

Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  
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”[…] Facebook kunne godt inddrages mere i 

undervisningen, som et redskab. I andre fag har vi 
grupper på Facebook sammen med lærerne.” 

 
”det fungere godt at man kan spørge sin lære om 

afleveringer på facebook .” 
 


Variation	  +/-‐	  
	  
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 
	  
	  
Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  
Variation	  +/-‐	  
	  
	  
	  
”Tavleundervisning	  75%	  af	  tiden.	  Arbejde	  25%.”	  
	  
”[…]Surprise	  me!”	  
	  
	  
”En	  masse	  dialog	  og	  gruppearbejde.	  Minimalt	  
tavleundervisning”	  
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”Læreren kommer ind, og vi er allerede klar til at have 
ham, fordi vi kender ham. 
Han fanger vores opmærksomhed med noget vi ikke 
regnede med. 
Så kobler han det til emnet vi skal lære om. 
Så smider han noget på tavlen, og inddrager forskellige 
elever, med spørgsmål og fortælling. 
Der ender altid med at være for lidt tid 
Vi glæder os til næste time.” 
 

	  
	  
	  
Variation	  +/-‐	  
 

Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne 
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Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne
Variation	  +/-‐	  
 
”Jeg elsker tavleundervisning, hvor man bare kan 
lytte og tage noter og besvare spørgsmål […] 
Materialet skal være en god variation af stof som er for 
nemt (så man får en sucessoplevelse) og stof som er 
lidt svære. (så man bliver udfordret)” 
 
”Tavleundervisning fungerer KUN hvis læreren sørger 
for at eleverne er med, for der går ikke lang tid før 
de alle er helt tabt og er holdt op med at lytte. Lærere 
skal skabe kommunikation mellem elev og lærer 
og det er mange lærere rigtig dårlige til!!!!!!!!!!!!!!” 
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Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  
Variation	  +/-‐	  

”Entutiastisk lærer som kan få alle med og gøre 
emnet spændende selvom det selvfølgelig kan svært 
at gøre altid.” 

 
”den skal være sjov og lærerig, en lærer med humor, 

som lige kan feje benene under en, sådan at man 
lige siger "hov" - Dette er det optimale, da man lige 
resetter koncentrationen.” 

 
”[…] Det vigtigste er en lærer, der med sin dygtighed 

og sit engagement formår at motivere og engagere 
sine elever. […].” 
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”[…]Læreren skal helst være velorganiseret og struktureret, 
så man ikke føler man spilder sin tid. Så hjælper det også, når 
læreren er inspireret og ikke stresset.”

”En time, hvor læreren fanger eleverne, hvor man kan se, at 
alle interesserer sig for det, og læreren også selv 
interessere sig for det.” 
 
 



Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  
 


”En engageret lærer, interessant emne/fag, interesserede 
elever og at man personligt er frisk.”

 

”Med en herre hot kvindelig lærer. Mindre lektier”.
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”Først	  og	  fremmest	  starter	  det	  med	  noget	  så	  simpelt	  som	  
gensidig	  respekt	  fra	  læreren	  til	  eleverne,	  og	  eleverne	  til	  
læren.	  Læreren	  må	  gerne	  anstrenge	  sig	  ud	  til	  det	  mest	  
pædagogiske	  og	  tænke,	  at	  vi	  som	  elever	  faktisk	  skal	  lære	  af	  
den	  viden	  læreren	  har.	  En	  sløv	  lærer	  giver	  sløve	  elever.	  Så	  
en	  fysisk	  aktivitet	  her	  og	  der	  ville	  være	  perfekt.	  
Tavleundervisning	  er	  en	  god	  ting	  i	  en	  vis	  mængde	  –	  variation	  
må	  der	  dog	  gerne	  være,	  da	  det	  nemlig	  kan	  give	  tendens	  til	  at	  
falde	  i,	  i	  sine	  app's	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  noter.	  Og	  en	  mindre	  
opsummering	  af	  timen	  fra	  en	  tilfældig	  elev,	  kan	  give	  et	  godt	  
koncentrationsudbytte.”	  
	  
	  

Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  
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dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne 	  
”Masser	  af	  video	  making,	  det	  er	  sjovt	  og	  for	  at	  lave	  dem	  bliver	  man	  
nødt	  til	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  stoffet.”	  

”Jeg synes, det er fedt, hvis læreren har lavet en video, hvor man 
skal tage de vigtigste ting fra videoen og lave noget fagligt om det, 
måske argumentere for eller imod.”

”Mere kreativitet, mere kunstnerisk frihed, mindre lektier - 
de tager skolelysten og tynger samvittigheden uden at 
bidrage alverdens til niveauet.” 
 
”[…]	  Nye	  måde	  at	  aflevere	  på.	  […]	  Fx	  bruge	  screencast,	  podcast,	  videoer,	  
kreaAve	  afleveringen	  osv.	  Det	  hele	  skal	  ikke	  bare	  foregå	  ved	  tavlen.”	  
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Den	  perfekte	  undervisning,	  ifølge	  eleverne	  

	  
”Alle	  er	  med,	  alle	  bidrager,	  alle	  læser	  deres	  
lektier,	  alle	  gør	  sit	  bedste	  for	  at	  inkludere	  alle	  
[…]”	    
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It-‐anvendelser:	  Hvorfor-‐	  hvorfor	  ikke?	  

	  
	  

Ikke-‐undervisningsrelaterede	  aktiviteter	  
og	  

gode	  råd	  til	  lærere/elever	  
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Forstyrrelsens varighed"
"
Når du lader dig forstyrre, hvor lang tid  af gangen 
haropmærksomheden rettet mod Facebook, spil, video eller hvad du nu 
lader dig forstyrre af? 
 

Som regel…. af gangen 
 
   2 minutter 
             
 
 2-5 minutter 
 

             
  
 6-10 minutter 
 
  
 
 11-15 minutter 
         
 
 
Mere end 15 
 

73% 

24% 

Dias 27 
helle.mathiasen@ind.ku.dk 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
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”Hvad	  er	  dit	  bedste	  råd	  til	  at	  undgå,	  at	  forstyrrelser	  

fra	  it-‐baseret	  tidsfordriv	  som	  Facebook,	  spil,	  video	  

mv.	  bliver	  et	  problem	  i	  undervisningen?”	  

Dias 28 
helle.mathiasen@ind.ku.dk 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
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	  	  Elevernes	  råd	  til	  lærerne:	  
	   ”lærerne	  er	  vakse,	  og	  holder	  styr	  på	  om	  man	  laver	  noget”	  
”Hårdere	  konsekvenser”	  

”[…]Læren	  skal	  træde	  i	  karakter	  …En	  intet-‐internet	  knap	  som	  læren	  

har	  […]”	  

”At	  lærere	  forstår	  at	  autoritet	  er	  det	  eneste	  der	  fungerer[…]”	  

”mere	  magt	  til	  lærerne”	  

”Sværere	  niveau-‐	  hårdere	  lærere”	  
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	  	  	  Elevernes	  råd	  til	  eleverne 
	  
”tag	  på	  kursus	  i	  selvkontrol”	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  ”vær	  stærk”	  
”læg	  computeren	  væk” 	   	   	  	  
	  
	  
”jeg	  sætter	  mig	  forrest	  i	  klassen	  og	  prøver	  at	  synes	  
emnet	  er	  intersant	  selvom	  jeg	  måske	  synes	  det	  er	  
dødens	  pølse	  :-‐)”	  

	   	   	   	   	  ”undgå	  facebook”	  
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Diskussion 
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Diskuter elevernes udmeldinger  
på baggrund af jeres egne erfaringer 
 
Hvordan vil I som lærere beskrive ”den perfekte 
undervisning” i dag og i morgen?  



Overskrift her 
 
 
 
 
Navn på 
oplægsholder 
 
Navn på KU-
enhed 
 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Forskningsprojektet 
 

Innovative kompetencer 
 og 

fleksibel organisering af 
undervisningen 

Helle Mathiasen, professor, 
hmathiasen@tdm.au.dk 
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Den empiriske undersøgelse 
Nedslag 
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Projektets intention er at bidrage med ny viden om, hvilke muligheder 
konkrete undervisningskontekster kan give den enkelte elev, så 
denne får de bedste betingelser for at udvikle innovative 
kompetencer -  
Og undersøge, hvordan begrebet innovative kompetencer kan 
forstås og udvikles i konkrete undervisningskontekster 
 
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Gym/PDF15/Mar/150320_Innovative_kompetencer.pdf 

 
Temaer: 

 
Innovation og innovative kompetencer 

 
Proces og produkt 

 
Vurderingskriterier 

 
Elev- og lærerroller/funktioner 

 
Organisering af undervisningen 

 
Rammesætning 
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Innovations-

forståelser 

•  Markedsrettet 

innovationsforståelse 

•  Alment orienteret 

innovationsforståelse 

•  Elevfaglig 

 innovationsforståelse    

KIE-modellen •  Den Kreative fase 
•  Den Innovative fase 
•  Den Entreprenante 

fase 

Innovation, innovative kompetencer 
modeller og metoder 

”Progressionsmodellen” 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Proces og produkt 
eleverne 

 
 
”Jeg føler også, at vi bidrager med noget, og får lavet et ordentligt 
produkt. Normalt når du sidder med en aflevering, så får du en 
karakter for det, og så er det så det. Her føler du, at du rent 
faktisk skaber noget. Og du har muligheden for at realisere det. Man 
kan bidrage med noget, så du går mere op i det.” (Elev, skolenr. 8) 
 
 
 
 
 
 
Klare udmeldninger om mål med undervisningen og 
forventningsafstemning 

Helle Mathiasen, professor, hmathiasen@tdm.au.dk 
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Undersøgelsesresultater – nedslag (inno) 
lærer 

 
Hvilke kompetencer er målet? 

 
”At de kan tænke abstrakt og nyt, og min ’bottom line’ er ’learn to 
fail or you will fail to learn’. Der hvor læring eksisterer og 
kreativitet og innovation er, det er ved foretagsomhed. Ved at foretage 
sig noget man er usikker omkring og begå nogle fejl, og så bearbejde 
de fejl, så man får en eller anden form for ny viden ud af 
det.” (Lærer, skolenr. 6) 

 
Tema for flere projekter: “at turde fejle”  
 
”nyt projekt”: 
Udvikling af en undervisningskultur/-miljøer, der understøtter 
både den enkelte elevs og den enkelte lærers muligheder for at 
“turde fejle”.  
 
 Helle Mathiasen, professor, hmathiasen@tdm.au.dk 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Vurderingskriterier  
lærerne 

  
 
”kalder på andre typer eksamensopgaver - ellers spænder vi ben for 
os selv når vi arbejder innovativt. Hvis man blot skal reproducere 
viden til eksamen, så står det i direkte modsætning til at 
udvikle viden.” (lærer, skolenr 3) 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Elev- og lærerroller/funktioner 
Eleverne 

 

 ”At man kommer ud af sine trygge rammer. Et lille skub. Det kan 
godt være, at det virker mega uoverskueligt, men alligevel så kommer 
man igennem det, og det lærer man altså også af.” (Elev, skolenr. 2) 
 

”Når man arbejder i grupper på den måde, er der brug for en 
holdkaptajn. Normalt plejer jeg bare at sidde nede bagved, så jeg 
blev helt skræmt over mig selv, at jeg trådte så meget i 
karakter.” (Elev, skolenr. 6) 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Elev- og lærerroller/funktioner 
       eleverne 

 

”Lærerne må også selv lære innovation for at kunne rådgive os. Det 
udfordrer også dem selv.” (Elev, skolenr. 2) 

  
”Man bliver mere selvstændig som gruppe og lærerne får mere en 
vejledende rolle. De står bare og holder øje med at det ikke går op i 
hat og briller, men de kan jo ikke komme og sige at noget er 
forkert.” (Elev, skolenr. 6) 
 

”Det er et mere personligt forhold til din lærer. Og der bliver taget 
mere hånd om eleverne her, end hvad jeg kan huske fra min 
folkeskole. Og det gør undervisningen bedre.” (Elev, skolenr. 2) 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Elev- og lærerroller/funktioner 
       lærer 

 

"Det handler jo om, at den måde vi tænker kreativt på, 
overhovedet ikke behøver at stemme overens med den måde 
eleverne tænker kreativt på. Og de rammer kan jo fastlåse dem i 
rigtig høj grad. Så hvad er det der tænder unge mennesker? Skal de 
høre brudstykker fra sange og associere på det i stedet for eller en 
tilfældig søgning på FB opdateringer - hvad rammer dem i deres 
hverdag og deres måde at tænke på? Hvad er naturligt for dem? Det 
vi præsenterer for dem er jo noget der er naturligt for os, som 
vi er opdraget med og formet af og kan tænke kreativt ud 
fra." (Lærer, skolenr. 5) 
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Undersøgelsesresultater - nedslag 
 Konkret rammesætning 

 
"Jeg kan godt lide, at når man har undervisning, så får man at vide, 
hvad man kan bruge det man lærer til. (...) Hvad skal jeg bide fast 
i, i forhold til at løse den her opgave." (Elev, skolenr. 1) 

 
”Vi kan næsten gøre, hvad som helst med dem [eleverne], bare vi er 
skarpe på de der meta-refleksioner, og formulerer eksplicit; 
hvorfor skal I gøre det her og så videre. For eksempel det øverste 
formål er, at det handler om din personlige udvikling, at du kan tage 
ansvar for dit liv. Gør vi det, kan vi stort set spise dem af med hvad 
som helst.” (Lærer, skolenr. 2) 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Undersøgelsesresultater - nedslag 
 

Vurderingskriterier 
         
    eleverne 

 
Lærernes vurderingskompetencer 

 
”Man kunne godt få karakter for samarbejdsevne, om man er åben for 
at få det til at fungere. Men det kan være svært for lærerne at 
bedømme. De er ikke vant til at skulle se på processen, men 
kun på produktet. Så skulle hver gruppe mandsopdækkes af en 
lærer.” (elev, skolenr 5) 
 
”Man kan ikke rigtigt bedømme kreativitet, for kunst er jo 
kreativitet. Og det vil også være for svær en opgave for 
læreren, tror jeg. For det er jo heller ikke lærerens opgave at 
skulle bedømme, hvad kreativitet er eller ikke er. For så er det 
lige pludseligt lærerne på gymnasiet der skal bestemme, hvad der er 
kreativitet i samfundet.” (elev, skolenr 3) 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Diskussion 
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Diskuter	  elevernes	  udmeldinger	  	  
på	  baggrund	  af	  jeres	  egne	  erfaringer:	  
	  
	  
Hvilke	  lærer-‐	  og	  elevrela<oner	  og	  hvilke	  lærer-‐	  og	  
elevkompetencer	  skal	  i	  spil,	  når	  fokus	  er	  på	  udvikling	  af	  
innova<ve	  kompetencer?	  
 
  



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Afrunding 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Bonus J 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Lektier	  og	  motivation:	  Hvad	  er	  på	  spil?	  
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 
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39 % 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver? 
Krydset med: Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige 
niveau? 
 

Dias 49 

40% 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

 Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige niveau? 
 
 Krydset med: Hvor ofte laver du dine lektier/opgaver? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvordan vil du generelt vurdere din aktivitet i 
klasseundervisningen? 

Dias 51 

63% 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvordan vil du generelt vurdere din aktivitet i 
klasseundervisningen? 
Krydset med: Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige 
niveau? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvordan vil du generelt vurdere din aktivitet i 
gruppearbejde? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvordan vil du generelt vurdere din aktivitet i 
gruppearbejde? 
Krydset med: Hvordan vil du generelt vurdere dit faglige 
niveau? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Indsæt” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

helle.mathiasen@ind.ku.dk 
Dias 55 


