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Sammenfatning, konklusion og anbefalinger 

Sammenfatning 
Den kvalitative del af LEKS 3, som præsenteres i denne rapport, har til formål at belyse, hvad der er på spil i 

forskellige klassesituationer. 

Da der er en kommunal interesse i at få belyst, hvad der karakteriserer klasser, der scorer højt henholdsvis 

lavt i forhold til, hvad der over flere år har været normen på skolen, er de 16 medvirkende niendeklasser i 

Københavns kommune udvalgt på en sådan måde, at cirka 1/3 ligger lavt i forhold til normen på skolen, ca. 

1/3 ligge højt og resten midt i mellem. Scoringen ved de nationale test i læsning og fysik/kemi i foråret 2015 

er lagt til grund. 

Forskningsprojektets genstandsfelt definerer vi som klassesituationen, beskrevet ved samspillet mellem 

aktører på de fire niveauer: 1) samlingen af elever, 2) den fortælling, som eleverne giver om deres klasse, 3) 

de lærere, som klassens elever er i rum med, samt 4) institutionen skole med dens kultur, praksisformer og 

kommunikationsformer. 

Klassesituationens dynamik opstår og næres af de projekter, den rummer. Vi skelner mellem  

 Skoleprojekter, karakteriseret ved dels at være rammesat af de politisk besluttede mål for under-

visningen og underlagt dens kommunikationsformer og institutionelle roller, dels at være farvet af 

den enkelte lærers personlighed og tilgang til undervisningen samt naturligvis af den konkrete 

undervisningsopgave, som læreren er forpligtet på 

 Elevprojekter, der har som forudsætning, at eleverne inden for skoleprojekternes rammer er i stand 

til at initiere, udvikle og realisere projekter, der giver mening for dem. 

En væsentlig forudsætning for elevernes læring i forhold til skoleprojekterne er, at eleverne omsætter 

lærerens projekter til egne elevprojekter. Det forudsætter, 1) at lærerens forventninger er tydelige for 

eleverne, 2) at de giver mening for eleverne og er til at forstå på måder, der kan omsættes til handling, og 

3) at eleverne har en forestilling om, hvad det vil sige selv at etablere et projekt, der matcher skole-

projektet, og som alligevel fungerer som et elevforankret projekt. 

På den baggrund kan man sige, at undervisningens succes beror på et samspil mellem lærerens invitationer 

og elevernes evne og vilje til at tage imod dem. 

På ovenstående grundlag forfølger vi i forskningsprojektet tre spor:  

1) Et forsøg på at identificere de træk i materialet, der peger på henholdsvis elevprojekter, 

skoleprojekter og på fravær af projekter. Materialet omfatter elevernes udsagn fra interviews med dem 

samt deres og lærernes besvarelse af to spørgeskemaer. 

2) En aggregering af de fundne træk fra elevniveau til klasseniveau med henblik på at karakterisere de 

16 klasser på en måde, der beskriver, i hvilket omfang klassens udsagn besidder træk, der kan knyttes 

til elevprojekter. Fra dette antal trækkes omfanget af træk, der kan knyttes til fravær af projekter. 

Resultatet udgør klassens score, og den opgøres i to dimensioner: en indholdsorienteret og en 

relationel dimension. 

3) En række klassebeskrivelser, der inddrager såvel klasserumsobservationer som interviews med 

lærere og med alle klassernes elever. På denne brede baggrund belyses nogle af de forhold, der er 

dominante i klasserummet: elevernes forhold til de positioneringsmuligheder, de får tilbudt i under-

visningen, de kommunikationsformer, der optræder i klasserummet, elevernes refleksioner over 
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undervisning og læring. I mindre omfang følges et fjerde spor, der handler om klassens historik – 

sammenlægninger, lærerskift etc. – samt de konflikter, der i kortere eller længere tid sætter deres 

præg på klassesituationen. 

Det er resultater og erfaringer fra det tredje spor, der har styret opmærksomheden i forhold til 

formuleringen af træk i det første spor. 

Det første spor: karakteristiske træk ved klassesituationer 

Vi har identificeret 18 træk i materialet, som vi antager karakteriserer en klassesituation, der har 

potentialet til at udvikle klassen i retning af bedre vilkår for etablering af elevprojekter. De bringes her, 

opdelt i elevprojekternes indholdsorienterede og dets relationelle dimension. Indholdet i listens korte 

beskrivelser kan bedst konkretiseres gennem klip fra elevernes udsagn. Derfor har hvert træk en henvisning 

til det sted i bilag 2, hvor klippene findes 

Træk ved klassesituationer, der antages at understøtte elevprojekters indholdsorienterede dimension 

1. Eleverne taler indholdsorienteret om undervisningen på en fagligt engageret måde (side Fejl! 

Bogmærke er ikke defineret.) 

2. Eleverne oplever undervisningen meningsfuld i forhold til eget liv eller i forhold til uddannelse, 

arbejdsliv eller i sig selv (side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 

3. Eleverne ved, hvorfor de beskæftiger sig med det de gør, og kender evt. rationalet bag (side Fejl! 

Bogmærke er ikke defineret.) 

4. Eleverne ønsker, eventuelt opsøger, udfordringer til egen viden og tænkning (side Fejl! Bogmærke 

er ikke defineret.) 

5. Eleverne foretrækker, at læreren er entusiastisk og energisk i sin formidling og med fagligt overskud 

(side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 

6. Eleverne oplever, at deres klasse har et højt fagligt ambitionsniveau (side Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.) 

7. Eleverne ser sig selv som ambitiøse ud over i skoleprojektets forstand (side Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.) 

8. Eleverne ser sig selv som elever med bredt fagligt overskud (side Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.) 

9. Eleverne ser sig selv som aktive i flere sammenhænge (side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 

10. Eleverne er proaktive i forhold til deres positioneringsmuligheder (side Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.) 

11. Eleverne har den opfattelse, at man kan lære gennem de fejl, man begår, og at fejl ligefrem kan 

udvikle ny tænkning Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 

12. Eleverne oplever tydelighed i lærernes faglige forventninger, tilbagemelding og vurderinger (side 

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 

13. Eleverne vurderes aktive af deres lærere og af klassekammerater 

Træk ved klassesituationer, der antages at understøtte elevprojekters relationelle dimension 

14. Eleverne udfordrer og inspirerer hinanden og diskuterer gerne (side Fejl! Bogmærke er ikke 

defineret.) 

15. Eleverne hjælper hinanden, fagligt og socialt (side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.) 
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16. Klassen er præget af selvdisciplinering uden eksplicit ydre disciplinering (side Fejl! Bogmærke er 

ikke defineret.) 

17. Eleverne oplever, at man lytter til hinanden, og at det er en rummelig klasse (side Fejl! Bogmærke 

er ikke defineret.) 

18. Eleverne oplever, at de støtter hinanden i det faglige, fx i forbindelse med lektier, og at klassen er 

et trygt sted at være (side Fejl! Bogmærke er ikke defineret.). 

Disse træk er analyseret frem af elevernes udsagn og svar på spørgeskemaer som beskrevet i rapporten. 

Nogle forekommer relativt hyppigt i nogle klassesituationer, andre sjældent eller i eksplicit form endda kun 

i enkelte tilfælde (træk 6 og 11). Træk 13 er ikke baseret på udsagn men på spørgeskemasvar. 

Det andet spor: gruppering af de 16 klasser 

Omfanget af trækkene hos de enkelte elever er aggregeret til klasseniveau og herefter brugt til at karakter-

isere de enkelte klasser i relation til de to dimensioner. I en todimensionel fremstilling falder de 16 klasser i 

tre grupper. 

 En lille gruppe klasser karakteriseret ved høj grad af indholdsorientering i elevernes udsagn 

kombineret med en moderat grad af relationel styrke (den grønne sky) 

 En større gruppe af klasser, der udviser en middel grad af indholdsorientering og af relationel styrke 

(den gule sky) 

 En næsten lige så stor gruppe af klasser med en lav grad af indholdsorientering. Her er det 

karakteristisk, at jo lavere grad af indholdsorientering, vi har fundet, desto lavere grad af relationel 

styrke fulgte med (den røde sky). 

Resultatet tyder på, at det er indholdsorienteringen, der først og fremmest skiller grupperne – og i øvrigt 

også har størst sammenhæng med klassernes karaktergennemsnit ved niendeklasseprøven. I de klasser, 

hvor der er lavest indholdsorientering, følges dette af lav relationel orientering – uden at vi kan vide, hvad 

der er årsag til hvad. For de klasser, der er registreret med den højeste grad af indholdsorientering, synes 

den relationelle dimension at være af meget mindre betydning; alene det forhold, at klassekammeraterne 

inspirerer og udfordrer hinanden, synes at være et fællestræk for denne gruppe. 

Grupperingen er illustreret således: 
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To klasser falder uden for denne gruppering. Eksistensen af sådanne atypiske klasser viser nok, at selv med 

et så nuanceret beskrivelsessystem, som det anvendte, kan man ikke altid ved optællinger og aggregeringer 

til klasseniveau registrere, hvad der er på spil i en klasse. Af samme grund er det billede, ovenstående 

resultater tegner, suppleret med nogle bredere beskrivelser af klassesituationer, hvor også observationer 

og udsagn fra klassernes lærere indgår. 

Det tredje spor: fire klassebeskrivelser – med fokus på skolens kommunikationsformer 

Klassen K01 fra den grønne sky, K12 og K03 fra den gule og K10 fra den røde sky er mere indgående 

beskrevet. I beskrivelserne indgår et undervisningsforløb i dansk i hver af de fire klasser. 

I klassebeskrivelserne har vi sat fokus på de kommunikationsformer, der anvendes, og på de måder hvorpå 

eleverne positioneres, og elevernes reaktioner herpå, herunder på spørgsmålet om, hvordan elevprojekter 

vægtes i undervisningen. 

I alle fire klasser er det IRE-formen, der anvendes, når læreren kommunikerer med hele klassen, men den 

administreres forskelligt fra klasse til klasse.1 

I den ene klasse (K01) inviterer dansklæreren eleverne til fælles refleksioner over det fælles emne, og hun 

overlader en del af initiativerne til dem. Eleverne underviser hinanden gennem små oplæg, og de deltager i 

klassediskussionerne med forholdsvis lange indlæg og refleksioner, opmuntret af læreren og bakket op af 

mange elever – pigerne især. Drengene kommer dog også med, fordi læreren udfordrer dem og sørger for, 

at de i gruppearbejderne bliver fordelt i pigegrupperne. Hovedindtrykket er, at eleverne lytter til hinandens 

input, kommenterer dem og bygger videre på dem i en afslappet og engageret atmosfære. Karakteristisk 

for denne klasse er, at elevgruppen kender hinanden gennem mange år, at de har mange skolerelevante 

ressourcer at trække på og en forældregruppe, der har arbejdet for at klassen forblev samlet på trods af en 

                                                           
1 IRE er som flere steder nævnt i rapporten en forkortelse for Initiation-Response-Evaluation og henviser til den 
kommunikationsform, hvor læreren stiller et spørgsmål, en af læreren udpeget elev svarer, og læreren evaluerer 
svaret. 
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skoleflytning. Det er da også den klasse i det samlede materiale, der har klaret sig bedst i dansk ved 

niendeklasseprøven målt på et gennemsnit af de fire danskdiscipliner. 29 % af eleverne er ifølge klasselisten 

tosprogede, men flere af dem har ikke noget stabilt fremmøde eller er gået ud. Fire tosprogede elever er 

registreret som fraværende ved niendeklasseprøven. Klassen illustrerer dermed et af de markante 

resultater i den kvantitative del af LEKS 3: at jo højere en elevs socio-økonomi er i forhold til klasse-

kammeraternes, desto bedre klarer eleven sig i PISA-undersøgelserne og i ungdomsuddannelserne – og 

omvendt. Vi kender ikke elevernes socio-økonomi, men vi ved, at socio-økonomi og sprog følges tæt.  

I K12 fungerer kommunikationen i danskundervisningen en del mere lærerstyret. Danskforløbet er stramt 

komponeret, indholdsmæssigt og organisatorisk, og forventningerne til eleverne er klart formuleret fra 

begyndelsen.  Tempoet er højt, og læreren fremtræder entusiastisk og dynamisk – et aspekt, som de fleste 

eleverne omtaler i meget positive vendinger, og som kun én elev tager klart afstand fra. Makkerpar- og 

gruppearbejder er lagt ind i forløbet, og læreren går hele tiden rundt og snakker med grupperne undervejs. 

Opsamlingerne i klassen er præget af en lærerstyring, der kan karakteriseres ved høj værdsætning og 

interesse for elevernes udsagn, som – bl.a. på grund af tempoet – er forholdsvis korte. Flere elever udtaler 

sig indholdsorienteret i interviewene, og det er da også dem, der har fået de højeste karakterer i klassen i 

dansk ved niendeklasseprøven, hvor klassens gennemsnit ligger pænt sammenlignet med de øvrige klasser i 

materialet. 43 % af eleverne er tosprogede. 

Danskundervisningen i K03 er præget af lærerens bestræbelser på at hjælpe eleverne til at udvikle deres 

sprog og almenviden. Det gør hun gennem en IRE-form, som blev gennemført i to lektioner i træk kun 

afbrudt af nogle korte walk-and-talk-ture uden for klasseværelset. Det er læreren, der stiller spørgsmålene, 

men hun sørger for, at alle elever bliver hørt (og det sætter de pris på). Indimellem lægger hun nogle små 

improviserede monologer ind, som har til formål at støtte elevernes almenviden. Hun lægger desuden stor 

vægt på, at de skal definere begreber, uddybe og præcisere, og på den måde kan man sige, at hun 

demonstrerer en tro på, at de er i stand til at reflektere på et vist niveau. Samtalerne i klassen er ofte oplæg 

til elevernes skriftlige formidlingsopgaver, som de ifølge dem selv får flere af end eleverne i parallelklassen. 

Læreren er dog selv opmærksom på, at eleverne på denne måde er vænnet til at blive ført ved hånden i 

forbindelse med skriftlige fremstillinger, og at de har svært ved det uden en sådan forberedelse. Klassens 

gennemsnit ved niendeklasseprøven er lavt – et resultat, der klart skuffede lærerens forventninger. 85 % af 

eleverne er tosprogede, hvoraf mange ifølge læreren er udfordret pga. af forhold i hjemmet. 

Kommunikationen i K10 er præget af en vis opgivenhed. Læreren siger i interviewet, at hun ikke forventer, 

at eleverne bidrager aktivt, og at hun må trække svarene ud af dem. I klasseopsamlingen inviterer hun 

eleverne til at besvare spørgsmål til den tekst, de har læst i fællesskab, og som de har snakket om i grupper 

ud fra spørgsmål formuleret af læremidlet – spørgsmål, som må være tænkt som optakt til refleksioner 

over teksten. Men der er ingen entusiasme at spore hverken hos læreren eller eleverne, og dermed 

kommer forløbet til at fremstå som en meningsløs gentagelse af tidligere tekstgennemgange – en 

oplevelse, som mange elever giver udtryk for i interviewene. Klassen var, da vi besøgte den, præget af en 

længerevarende konflikt i pigegruppen. 40 % af eleverne er tosprogede. Klassens gennemsnit i dansk ved 

niendeklasseprøven er meget lavt. 

Det har undervejs slået os, at der er forhold i skolen, der ser ud til at give sig selv for skolens aktører og for 

os som interviewere og observatører. Når vi snakker med elever og lærere, og de fortæller om de specifikke 

forhold i deres klasser, er der et fælles forståelsesgrundlag, som vi alle tager for givet uden at have brug for 

at forklare os for hinanden. Dette forståelsesgrundlag betegner vi den skolespecifikke kulturform og 

henviser dermed til en praksis, som adskiller sig fra praksis i domæner uden for skolen. Inden for norsk 
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skrivepædagogik har man siden 1990’erne brugt betegnelsen skolsk2 om teksttyper, som kun skrives i 

skolen. Pointen er, at hvis man tager en tekst, der er skrevet i skolen, og spørger folk uden for skolen, hvor 

de tror teksten er produceret, er der kun ét muligt svar, nemlig i skolen. På samme måde kan man 

karakterisere de mest anvendte kommunikationsformer, herunder IRE-formen. Der er ingen andre 

domæner end undervisningsdomænerne, hvor en sådan form anvendes. Et problem med at anvende den i 

skolen er, at den deler eleverne i aktive og passive, og at det kan være ganske vanskeligt for en elev at 

bryde dette mønster. Et andet problem er, at den signalerer til eleverne, at læring er en form for 

opgavebesvarelse, og at elevernes selvstændige omgang med stoffet ikke er værdsat – på trods af lærernes 

markerede værdsætning af elevernes udsagn. Da de fleste lærere har den intention, at eleverne netop skal 

udvikle en selvstændig omgang med stoffet, er IRE-formen ikke den mest optimale form. Den vælges, 

antager vi, fordi den måde at undervise på er dybt indlejret i den skolespecifikke kulturform som en måde 

at gøre skole på, og derfor er en form, lærerne sjældent reflekterer over, når de tilrettelægger og 

gennemfører undervisning. 

Det fjerde spor: klassesituationernes historik 

Det fjerde spor har vi ikke kunnet forfølge med nogen form for systematik, men der er dog et træk i 

klassernes historik, som går igen på flere af de skoler, vi har besøgt, og som handler om fordelingen af 

elever på en given årgang. På tre af skolerne er der på årgangen en klar opdeling i en velfungerende og en 

ikke-velfungerende klasse. Forskellene på klasserne er italesat, og både lærere og elever ved det. Kommer 

der en ny elev til årgangen, vil skolen sørge for, at han kommer i den velfungerende klasse, hvis der 

overhovedet er plads. 

Ud over den skæve fordeling på de tre skoler er der en anden form for skæv fordeling på en skole, som 

italesætter parallelklasserne som henholdsvis drengeklassen og pigeklassen. I drengeklassen går der 2 piger 

og 14 drenge, i pigeklassen går der 12 piger og 10 drenge. Der er ingen, der fortæller, hvordan den skæve 

kønsfordeling er blevet til, men en pige i K05 fortæller, at hun var begyndt i K14, men havde det svært, 

fordi hun var ny og ikke havde en veninde derinde, så hun flyttede klasse. Det kan undre, at skolerne for-

deler eleverne så asymmetrisk, og at det synes at være en bevidst politik på nogle af skolerne at fastholde 

fordelingen. Men hvorfor?  

Konklusion 
Vi har på skolerne mødt en række engagerede lærere og en blandet elevgruppe – blandet fordi eleverne 

har forskellige baggrunde, forskellige forudsætninger og forskellige holdninger til skole.  Men hoved-

indtrykket er, at de elever, som stillede op til interview, ud over at være gode informanter også har meget 

at byde på. 

Nogle af eleverne er skoletrætte. Flere peger på et forhold, som vi ikke er kommet ind på i rapporten, men 

som handler om lange skoledage med for lidt variation og for lidt motion. Mange af dem fortæller også om 

klasser, hvor nogle elever tager undervisningen seriøst, og derfor gerne vil have ro til at koncentrere sig, og 

hvor andre elever snakker og larmer, når de ser deres snit til det. Og så er der de elever, der nogle gange 

koncentrerer sig, nogle gange snakker – det afhænger ifølge eleverne ganske ofte af samspillet mellem 

lærer og elever. 

Vores observationer tyder på, at forholdet mellem lærere og elever generelt er godt i de fag, vi har besøgt, 

og at eleverne som hovedregel respekterer deres lærere. Men det betyder ikke, at der har været engage-

ment og koncentration i alle de timer, vi har observeret. Det er især i fysik/kemitimerne, at det indimellem 

                                                           
2 Ordet skolsk blev efter sigende brugt første gang i Moslet 1993. 
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kniber med koncentrationen, og det kan blandt andet hænge sammen med den måde, hvorpå fysik-

lokalerne er indrettet, og de gruppeaktiviteter, der foregår, som giver rige muligheder for at snakke og 

forstyrre for de elever, som finder fysik/kemi svært at forstå eller irrelevant. 

Hovedindtrykket, som bekræftes af analyserne af de mange data, er imidlertid, at langt de fleste elever har 

potentialer til omsætte skoleprojekter til elevprojekter, men at det forudsætter: 

1. at eleverne ser en mening med det, de beskæftiger sig med 

2. at eleverne ved, hvad der forventes af dem, og at der samtidig er plads til individuelle valg og ideer 

3. at eleverne får mulighed for at formulere sig selvstændigt, udfolde deres meninger og refleksioner i 

interaktion med kammeraterne eller i selvstændige arbejder. Mange af vores informanter 

fremhæver netop som særligt meningsfulde de fag og timer, hvor meninger og refleksioner luftes 

og diskuteres. Andre peger på, at de lærer bedst ved selv at skulle formulere sig om stoffet (fx ved 

at skrive en fysikrapport eller stå for en fremlæggelse). 

Det er dog også klart, at de færreste klassesituationer inviterer til etablering af elevprojekter på baggrund 

af de skoleprojekter, de præsenteres for. Det er ligeledes klart, at mange elever i klassesituationen 

forholder sig til skolen på måder, som får lærere til at reagere med stram styring eller med opgivenhed over 

for disse elever, nogle gange over for en hel klasse. Dette kan, mener vi, forstås på baggrund af den 

skolespecifikke kulturform, hvor formidling af skoleprojekter er i fokus frem for interessen i at styrke 

eleverne i at se, hvordan et skoleprojekt kan give mening, og hvordan det kan omsættes til konkret 

handling. 

Vi ser imidlertid nogle muligheder, hvis klasserummet i højere grad opfattes som et sted, hvor skole-

projekter og elevprojekter er i konstant udveksling gennem anvendelsen af mange forskellige kommuni-

kationsformer. I en sådan praksis må hovedsagen være, at de skoleprojekter, der introduceres, giver 

mening for de elever, der er i klassen, og at eleverne får mulighed for hver især at etablere selvstændige 

elevprojekter, der kan præsenteres og diskuteres i klassen i åben dialog mellem lærer og elever. 

Ud fra de erfaringer, LEKS 3 har givet os, antager vi, at der i de fleste klasser er potentialer for en udvikling, 

der vil kunne resultere i, at eleverne ser deres egne projekter blomstre inden for skoleprojekternes 

rammer. For at fremme en sådan udvikling, anbefaler vi, at praksis ændres på flere niveauer. 

Anbefalinger 
En væsentlig forudsætning for elevernes læring i forhold til skoleprojekterne er som nævnt, at eleverne i 

klassesituationen er i stand til og reelt får mulighed for at omsætte lærerens projekter til deres egne 

elevprojekter. Forskningsprojektets resultater peger på, at man på forskellige niveauer kan bidrage til at 

denne forudsætning tilvejebringes. 

I projektet har vi primært set på klassen som organisatorisk enhed, dels fordi det var opdraget, dels fordi 

det var den helt dominerende organisationsform. Men de fleste af nedenstående anbefalinger gælder også 

andre organisationsformer, fx hold inden for klassetrinnet eller inden for afdelingen eller linjeorienteret 

undervisning. 
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På centralt niveau kan man overveje  

 At dæmpe fokus på karakterer og prøver. Det er en fokusering, som trækker skoleprojekterne i 

retning af en opgavekultur, hvor prøver og karakterer opfattes som det egentlige mål for 

skoleprojekterne. 

 At undlade at anvende de nationale test som styringsinstrument. Resultaterne viser, at der – i hvert 

fald for de 16 klasser – kun er en meget svag sammenhæng mellem klassernes resultaterne ved de 

nationale test i læsning og fysik/kemi og deres resultater i samme fag/discipliner ved niendeklasse-

prøven året efter. 

 At forvaltningen sammen med skolelederne arbejder på, at klassedannelse og den efterfølgende 

håndtering af fragang og tilgang af elever ikke indebærer så skæve elevfordelinger på en årgang, 

som vi i flere tilfælde har konstateret. 

På skolelederniveau kan man overveje 

 At modarbejde den stigmatisering af klasser, som er resultatet af, at de italesættes som gode eller 

dårlige klasser. 

 At igangsætte en målrettet indsats med fokus på kommunikationsformer i undervisningen på alle 

trin. Det kan blandt andet ske ved at opfordre til og støtte afprøvning af fagligt relevante 

kommunikationsformer, som inviterer eleverne til at positionere sig meningsfuldt i forhold til det 

faglige indhold. 

 At tilbyde struktur og ressourcer til indholdsorienterede erfaringsudveksling lærere imellem 

 At støtte forvaltningen i at mindske fokus på karakterer og prøver. 

På lærerniveau kan man overveje 

Overordnet set: Hvordan man kan invitere eleverne til at positionere sig som selvstændigt lærende 

med fag- eller indholdsrelevante projekter, og hvordan man kan støtte eleverne i at omsætte 

skoleprojekter til elevprojekter. Det vil kunne støttes af,  

 At læreren tager fat på at udvikle andre kommunikationsformer i undervisningen end de 

traditionelle, IRE-baserede. Det kan være former, der giver plads til og tager afsæt i fagligt 

relevante elevprojekter. Her vil der være inspiration at hente i klasser som K01, hvor eleverne 

inddrages som deltagere i forskellige former for projekter, der er forankret i et skoleprojekt, men 

som samtidig understøtter etablering af elevprojekter. 

 At læreren lægger mindre vægt på egentlige opgavebesvarelser, og at hun i stedet lægger op til, at 

eleverne selv formulerer sig om stoffet og stiller spørgsmål til læreren og til deres kammerater – og 

at læreren stiller færre spørgsmål. 

 At læreren udnytter mulighederne for at lade eleverne komme med flere oplæg og undervise 

hinanden, gerne på tværs af årgangen, klassetrin eller hold, gennem selvstændige oplæg med 

individuelle vinklinger. 

I et samarbejde mellem skoleledelse og lærergruppen kan man mere generelt drøfte 

 Hvilke tiltag er nødvendige for at udvikle de potentialer, der findes i klassesituationen? 

 Hvordan iværksættes sådanne tiltag, og hvilke forudsætninger skal være til stede 

(kompetenceudvikling af lærere, brug af undervisningsmidler, organisering på skole- og 

klasseniveau)? 
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 Hvordan vil man kunne udnytte de muligheder, der ligger i at samarbejde med skolens eksterne 

samarbejdspartnere, ikke blot som en variation i undervisningen, men som en mulighed for elever 

og lærere til at få erfaringer med nye positioneringsmuligheder og udvikle andre kommunikations-

former – forhold, der kunne give bedre vilkår for udvikling af elevprojekter i skolens 

dagligdag?vilkår for udvikling af elevprojekter i skolens dagligdag? 


