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1. Indledning 

1.1. Undersøgelsens kontekst og formål 

Fra 2015 til 2017 gennemføres et større udviklingsprojektet med i alt otte frie grundskoler 

fordelt over hele Danmark. Som titlen Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler 

indikerer, fokuserer den teoribaserede indsats på at hjælpe skolerne med at udvikle 

inkluderende og projektorienteret undervisning med digitale læremidler. Gennem 

skolebaseret kompetenceudvikling med analoge og digitale midler og materialer søges at 

udvikle skolerne og undervisningen organisatorisk, didaktisk og teknologisk. For en 

uddybende beskrivelse af udviklingsdelen se hjemmesiden www.digitalprojektdidaktik.dk og 

projekthåndbogen1. 

Dette udviklingsprojekt, fremover forkortet med Digipro, ledsages af en omfattende 

forskningsindsats med en mixed methods-tilgang, hvor der på forskellig vis kombineres 

kvantitative og kvalitative metoder. Den kvantitative undersøgelse består af en base- og 

endline-måling, som søger at dokumentere forandringer i relation til udviklingsindsatsen på 

tværs af skolerne. Baseline blev gennemført december 2015/januar 2016 og endline er 

planlagt til maj/juni 2017. Den bagvedliggende forandringsteori er udfoldet i 

forskningsdesignet, som ligeledes findes på hjemmesiden. Der er ikke tale om en 

repræsentativ undersøgelse for alle frie grundskoler, men et tilstrækkeligt datagrundlag for at 

formulere udsagn som tendenser og vækstpunkter. Det overordnede mål med base-/endline 

er at undersøge, om der kan dokumenteres ændringer hen mod mere projektorienteret 

undervisning, som understøtter elevers undersøgende arbejde. 

Der blev anvendt to måleinstrumenter. For det første skal et lærerspørgeskema indfange 

lærernes didaktiske refleksioner, selvrapporteret undervisningspraksis og enkelte andre 

forhold som kompetenceudvikling, skolens it-udstyr og organisering2. For det andet skal højt 

strukturerede observationer af undervisning på hver skoles mellemtrin identificere typiske 

undervisningsmønstre. Med denne tekniske rapport præsenterer vi baseline-data fra dette 

observationsstudie. 

                                                        

1 Mikkelsen, Stinus Storm/Graf, Stefan Ting (Red.) 2015: Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler. 
Danmark: Læremiddel.dk. 

2 Agergaard, K., Graf, S. T., & Puck, M. R. (2016). Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler - Teknisk 
rapport fra lærersurvey baseline. Odense: Nationalt Videncenter for Frie Skoler. 

http://www.digitalprojektdidaktik.dk/
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1.2. Observationernes gennemførelse 

De systematiske observationer blev gennemført på otte frie skoler: fire private skoler, tre 

friskoler og en kristen skole. På hver skole registreredes undervisningen to på hinanden 

følgende skoledage på 6 mellemtrinsklasser: så vidt muligt de parallelle klasser på 4., 5. og 6. 

årgang. Opgaven var altså ikke at følge lærerne, men klasserne. Det betyder at 

observationerne er på tværs af fag og skolens øvrige aktiviteter. 

Observationerne blev foretaget ved hjælp af et digitalt registreringsværktøj 

(http://www.smartobs.net/da/top/index.php). Observationsværktøjet giver mulighed for at 

designe og gennemføre undersøgelser med timestamps og en dynamisk items-struktur. 

Kategorierne og item-strukturen blev udviklet på baggrund af en lignende undersøgelse i 

forbindelse med AUUC-konsortiets demonstrationsskoleforsøg3. Vi arbejdede ud følgende 

kategorier. En session er defineret som et undervisningsforløb med en begyndelse og en 

afslutning. Der er ofte tale om en lektion eller dobbeltlektion. En sekvens er den mindste 

registreringsenhed, som tildeles et timestamp. Der er tre typer af sekvenser: 

1) ”ikke undervisning”, når lektionen formelt pågår, men der foregår ingen undervisning, 

fx ventetid, pause, opstart; 

2) ”undervisningens rammesætning”, når læreren kontekstualiserer undervisningen, fx 

rammesætter eller afslutter; 

3) ”undervisningsaktitivitet” når der foregår elevaktiviteter inddelt i 

organisationsformer. 

Til den samlede session og til de enkelte organisationsformer registreres der desuden en 

række andre egenskaber, fx aktivitetstype, mål, stilladsering, brug af læremidler og it, m.m. 

Hele observationsundersøgelsen er beskrevet i en drejebog og den samlede item-struktur er 

gengivet i bilag 1. 

Observationer blev gennemført af lærerstuderende fra 3. årgang, som blev omhyggeligt 

rekrutteret og har fået træning i observationsværktøjet og drejebogen. De studerende 

arbejdede i selvorganiserende i teams på seks per skole og havde præcise anvisninger, 

hvordan de skulle forholde sig på skolerne. Der var ikke systematisk afsat ressourcer til 

dobbeltscoring af klasser. Men i tilfælde af forfald af en klasse, skulle den pågældende 

observatør dobbeltscore en af de andre klasser. En del af observationerne er således 

dobbeltscoret. 

På trods af tests af værktøjet og træning af de studerende opstod der udfald under 

registreringen. Dels registrerede værktøjet mangelfuldt, hvis den studerende til sidst glemte 

                                                        

3 Kølsen, C., Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2014). Metoderapport i relation til baseline for demonstrationsskole-
forsøg (978-87-996212-3-1). Retrieved from Danmark: http://pure.au.dk/portal/files/95993953/-
Bilag_B._Metoderapport_i_relation_til_baseline_for_demonstrationsskolefors_g.pdf 

http://www.smartobs.net/da/top/index.php
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at trykke afslut, dels glemte studerende at trykke ”ny session” for timestamps. Det betyder at 

vi var nødt til at rense data grundigt. 

1.3. Rensning og datasæt 

Rensningen af datasættet har bestået af flere elementer. På trods af at observationsværktøjet 

indeholder en rensningsfunktion, som kontrollerer de indtastede data ud fra bestemte 

betingelser, har det af de ovenfor nævnte grunde været nødvendigt at gennemføre en række 

manuelle rensninger. For at få et brugbart datasæt på sekvensniveau, har vi først måtte rense 

sessionsdatasættet med henblik på at få unikke registreringer. Vi har valgt at fjerne alle 

træningsobservationer og observationer med fejl. Af de dobbeltscorede observationer valgte 

vi at medtage de mest intakte. Vi startede i alt med 432 sessioner, og vi endte med 311 unikke 

sessioner. Efter at de 7 tomme sessioner var trukket fra, har vi 304 unikke og brugbare 

sessioner som dækker over 2233 observerede sekvenser. 

På grund af nævnte udfordringer med timetamps blev det nødvendigt at dele datasættet op i 

to. Et datasæt med intakte timestamps og et datasæt med og uden timestamps. 

Hovedanalysen koncentrerer sig om datasættet med timestamps. På grund af størrelsen 

inddrages datasættet med og uden timestamps som en form for supplerende analyser. 

I datasættet med timestamps har det været nødvendigt at justere på usandsynlige og 

uregelmæssige registreringer. Det drejer sig om 17 tilfælde, primært om sekvensen opsamling 

og sessionens afslutning. For alt for lange opsamlingssekvenser har vi ændret tidsforbruget til 

3 minutter, og for afslutningsprocessen har vi valgt at omkode tidsforbruget til 0 minutter. 

Værdierne er valgt ud fra medianen af tidsforbrugene på de forskellige aktiviteter. Gevinsten 

ved denne omkodning skønner vi højere end ulemperne. 

De tekniske udfordringer har også biddraget til at vi kun har begrænset data fra visse skoler 

(se tabel 1). En ligelig fordeling af data på otte skoler ville være 12,5 %. Skolerne vægter 

derfor forskelligt i det samlede datasæt. Ser vi på fordeling af data på klassetrin, har vi 

nogenlunde en ligelig fordeling (se tabel 2). Ser man på fordelingen på faggrupper kan man 

konstatere, at vi har få observationer fra naturfagene (se tabel 3). Kategorien Andet dækker 

over fx projektorienteret undervisning, projektarbejde, understøttende og tværfaglig 

undervisning, morgensamling m.m. 
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Tabel 1: Sessioner med tidsstempel per skole 

Skole Frekvens Procent 
2 17 13,5 
3 6 4,8 
4 18 14,3 
5 12 9,5 
6 20 15,9 
7 10 7,9 
8 12 9,5 
9 31 24,6 
Observerede sessioner i alt 126 100 

Note 1: Skolerne er anonymiseret. Skole 1 er en testskole. 

 

Tabel 2: Sessioner med tidsstempel per klassetrin 

Klassetrin Frekvens Procent 
4. klasse 41 32,5 
5. klasse 38 30,2 
6. klasse 47 37,3 
Observerede sessioner i alt 126 100 

Note 2: Én session er fra 3. klasse. Den er postkategoriseret som 4. klasse. 

 

Tabel 3: Sessioner med tidsstempel per faggruppe 

 
Frekvens Procent 

Dansk 31 24,6 
Kulturfag 12 9,5 
Matematik 18 14,3 
Naturfag 4 3,2 
Praktisk-musiske fag 11 8,7 
Sprogfag 28 22,2 
Andet 22 17,5 
Observerede sessioner i alt 126 100 

Note 3: Kulturfag består af Historie, Samfundsfag & Kristendomskundskab/religion. Naturfag består af Biologi, 
Fysik/kemi, Geografi, Natur/teknik & Naturfag. Sprogfag består af Engelsk, Fransk & Tysk. Praktisk-musiske fag 
består af Billedkunst, Hjemkundskab, Håndarbejde, Idræt, Musik & Sløjd, Materiel Design. 
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2. Resultater af observationer 

2.1. Karakteristik af undervisningsforløb (sessioner) 

De følgende tabeller tager udgangspunkt i sessioner med tidsstempler. Vores data tillader en 

overordnet karakteristik af undervisningen (tabel 4). 

Omtrent 75 % af den skemamæssigt afsatte undervisningstid bliver brug til egentlige 

elevaktiviteter. Vi har derudover registreret, at 11 % af den skemamæssigt afsatte tid går til 

undervisningens rammesætning og afslutning. Det er tid, hvor læreren indfører i, hvad 

undervisningen går ud på, fx mål, tema, aktiviteter, eller samler op ved afslutning af 

undervisningen. Sammenligner man tid til rammesætning med tid til opsamling kan man 

tydeligt se, at lærere ikke bruger megen tid på opsamling, hvor der ville være mulighed for fx 

at synliggøre aktiviteternes læringsgevinst (tabel 6). 

I næsten 14 % af tiden foregår der ikke undervisning. Der er tale om dels ventetid i 

begyndelsen (opstart) eller i løbet af undervisningen, dels ikke skemalagte pauser. Den 

samlede oversigt over sekvenser (tabel 6) viser dog, at det drejer sig kun om få ikke 

skemalagte pauser. Det betyder, at det især er ved ankomst/opstart, at tiden trækker ud indtil 

undervisningen begynder (tabel 7). I mere end halvdelen af tilfældene ved ventetid og pauser, 

hvor eleverne i grunden ikke er beskæftiget med noget, er der en acceptabel disciplin blandt 

eleverne. Omtrent en fjerde del af gangene forstyrrer enkelte elever resten klassen, og der er 

registreret situationer, hvor disciplinen er ude af kontrol (tabel 8). Årsagen for ventetider er 

oftest af teknisk karakter (tabel 9). Der er dog mange registreringer under Andet. Vi må 

antage, at årsager til ventetid er mere mangfoldig, end hvad vi kunne registrere. 

I 75 % af den registrerede tid er der tale om egentlige undervisningsaktiviteter. Det er meget 

tydelig, at klasseaktivitet den mest dominerende organisationsform (tabel 5 og 6). Derudover 

kan man konstatere, at den individuelle organisationsform er lidt mere udbredt end 

gruppeaktivitet. 

Tabel 10 dokumenterer, at undervisningen overvejende er registreret i klasser med et 

’normalt’ antal elever. Undervisningen foregår i 90 % i skolens faglokaler, mens der kun er få 

aktiviteter som foregår på skolens øvrige areal eller endda uden for skolen (tabel 12). 

Vi har registreret en del undervisning, hvor der ikke indgår it-devices for eleverne (tabel 13). 

Det står lidt i kontrast med lærernes selvrapporterede brug af it i undervisningen i 

forbindelse med vores survey4. 

                                                        

4 Agergaard, K., Graf, S. T., & Puck, M. R. (2016). Inkluderende digital projektdidaktik i de frie skoler - Teknisk 
rapport fra lærersurvey baseline. Odense: Nationalt Videncenter for Frie Skoler. 
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Tabel 4: Tid fordelt på sekvenstyper på tværs af alle sekvenser 

Sekvenstyper Minuttal Procent 
Ikke undervisning 884 13,7 
Undervisningens rammesætning 720 11,2 
Undervisningsaktivitet 4837 75,1 

Note 4: Sekvenserne fordeler sig over sig over 126 sessioner. 

Tabel 5: Tid fordelt på organisationsformer for sekvenser med undervisningsaktivitet 

Sekvens Minuttal Procent 
Aktivitet på årgang/skole 395 8,5 
Klasseaktivitet 2406 51,6 
Gruppeaktivitet 801 17,2 
Individuel aktivitet 1063 22,8 

Note 5: Sekvenserne fordeler sig over 124 sessioner hvor der er registreret mindst en undervisningsaktivitet. 

Tabel 6: Tid fordelt på aktivitetstyper på tværs af alle sessioner 

Sekvens Minuttal Procent 
Aktivitet på årgang/skole 395 6,3 
Klasseaktivitet 2406 38,4 
Gruppeaktivitet 801 12,8 
Individuel aktivitet 1063 17,0 
Rammesætning 557 8,9 
Opsamling/afslutning 163 2,6 
Ankomst/opstart 579 9,2 
Pause 34 0,5 
Ventetid 271 4,3 

Note 6: Sekvenserne fordeler sig over 125 sessioner hvor der er registreret mindst en sekvenstype 

Tabel 7: Tid fordelt på typer af ikke-undervisningsrelateret aktivitet 

Sekvens Minuttal Procent 
Ankomst/opstart 579 65,5 
Pause 34 3,8 
Ventetid 271 30,7 

Note 7: Observationerne fordeler sig over 126 sessioner, hvor der er registreret mindst en sekvens af enten 
ankomst/opstart, pause eller ventetid. 

Tabel 8: Tid fordelt på undervisningsparathed ved ankomst/opstart og ventetid 

  Ankomst/opstart Ventetid 
Undervisningsparathed Minuttal Procent Minuttal Procent 
Stille eller normalt lydniveau 346 59,8 174 64,2 
Enkelte elever forstyrrer højlydt resten 153 26,4 67 24,7 
Situationen er højlydt og i opløsning 69 11,9 21 7,8 
Udefineret 11 1,9 9 3,3 

Note 8: Observationerne fordeler sig over 108 sessioner, hvor der er registreret mindst en sekvens af enten 
ankomst/opstart eller ventetid. 
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Tabel 9: Hyppighed fordelt på årsagstyper ved ventetiden 

Årsag til ventetid Frekvens Procent 
Forstyrrelse udefra 4 2,6 
Social konflikt/opløsning 24 15,8 
Teknisk 45 29,6 
Andet 78 51,3 
Udefineret 1 0,7 

Note 9: Observationer fordeler sig over108 sessioner, hvor der har været registeret mindst en sekvens af 
ventetid. 

Tabel 10: Hyppighed fordelt på klassestørrelse i sessioner 

 
Frekvens Procent 

Færre end 14 elever 1 0,9 
14 til 19 elever 24 21,2 
20-24 elever 74 65,5 
flere end 25 elever 14 12,4 

Note 10: Observationerne fordeler sig over 113 sessioner, hvor der var mindst en registreret sekvens hvor der 
var observeret et elevantal. Der er kun medtaget det højest nævnte elevantal per session. 

Tabel 11: Hyppighed fordelt på antal af socialt og fagligt marginaliserede elever per session 

  Frekvens Procent  
Ikke til stede 52 73  
1-2 elever 12 17  
3 eller flere elever 7 10  

Note 11: Observationerne fordeler sig over 71 sessioner, hvor der mindst en gang er registeret antallet af 
marginaliseret elever. Ingen sessioner har et forskelligt registreret antal marginaliseret elever. 

Tabel 12: Hyppighed fordelt på sted for undervisning 

  Frekvens Procent 
Kun klasse-/fag-/gruppelokaler samt gangarealer 59 89  
Aktiviteter på hele skolen 5 8  
Aktiviteter uden for skolen 2 3  

Note 12: Observationerne fordeler sig over 66 tidsregistrerede sessioner, hvor der mindst en gang er registeret 
et sted. Ingen sessioner har haft et forskelligt registreret steder 

Tabel 13: Hyppighed fordelt på graden af brug af personlige it-devices 

  Frekvens Procent af tiden 
Ingen elever brugte it-devices 42 62  
Kun enkelte elever brugte it-devices 8 12  
Eleverne brugte it-devices 18 27  

Note 13: Observationerne fordeler sig over 68 tidsregistreret sessioner, hvori der er registreret mindst en 
sekvens med brug af it-devices. Ingen sessioner har haft forskelligt registreret forbrug af it-devices. 
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2.2. Karakteristik af undervisningens dele (sekvenser) 

2.2.1. Rammesætning 

Under rammesætning forstås den faglige optakt til undervisningen, hvor læringsmål, 

fagligheden og aktiviteter formidles således at eleverne har et godt udgangspunkt for at 

arbejde. Der er tale om det rammesættende stillads for elevernes arbejde. Formidlet betyder 

at mål, faglighed, aktiviteter og differentiering er eksplicit i sådan en grad, at man kan 

forvente, at elever forstår dem. Ved 241 rammesætningssessioner er der ca. en tredje del, 

hvor læringsmålene er tydeligt formidlet (tabel 14), knap tre fjerede dele, hvor den faglige 

ramme er tydeligt formidlet (tabel 15), og tre fjerede dele, hvor rammerne for aktiviteterne er 

tydeligt formildet (tabel 16). I under ti procent af tiden kunne vi registrere, at 

rammesætningen indeholdt differentierende tiltag (tabel 17). 

Tabel 14: Hyppigheden af formidlet mål ved rammesætning 

Formidling af mål Frekvens Procent 
Formidlet 132 33,3 
Ikke formidlet 250 63,0 
Udefineret 4 1,0 
Ved ikke 11 2,8 

Note 14: Observationerne fordeler sig over 241 observerede sessioner. 

Tabel 15: Hyppigheden af formidlet indhold ved rammesætning 

Formidling af indhold/faglighed Frekvens Procent 
Formidlet 290 73,1 
Ikke formidlet 99 24,9 
Udefineret 2 0,5 
Ved ikke 6 1,5 

Note 15: Observationerne fordeler sig over 241 observerede sessioner 

Tabel 16: Hyppigheden af formidlet aktivitetsstillads ved rammesætning 

Formidling af aktivitetsstillads Frekvens Procent 
Formidlet 292 73,6 
Ikke formidlet 98 24,7 
Udefineret 1 0,3 
Ved ikke 6 1,5 

Note 16: Observationerne fordeler sig over 241 observerede sessioner 
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Tabel 17: Hyppigheden af formidlet differentiering ved rammesætning 

Differentiering formidlet Frekvens Procent 
Formidlet 38 9,6 
Ikke formidlet 339 85,4 
Udefineret 4 1,0 
Ved ikke 16 4,0 

Note 17: Observationerne fordeler sig over 241 observerede sessioner 

2.2.2. Aktivitetstyper fordelt på organisationsform 

Undervisningstiden hvor eleverne er aktive er delt op i organisationstyper og aktivitetstyper 

(tabel 18). Krydstabellens total-kolonne fortæller, at der i alt bruges 31,7 % af tiden til 

træning. Den foregår hovedsagligt når elever arbejder individuelt. Sagt på en anden måde: I 

77,6 % af tiden, hvor eleverne arbejder individuelt, er de beskæftiget med træning. I 12, 6 % 

af den egentlige undervisningstid foregår der faglig samtale, og den finder sted fortrinsvist 

når der er klasseaktivitet. Tilsvarende bruges 11,6 % af den egentlige undervisningstid til 

lærerformidling, hvor eleverne lytter. Også det foregår hovedsagligt når der er klasseaktivitet. 

Elever brugte dobbelt så megen tid på produktion end på undersøgelse. Omtrent 10 % af al 

klasseaktivitet består af elevfremlæggelse. Eleverne er ikke særlig meget beskæftiget med 

evaluering og feedback. Faglig oplevelse er fx at se en film eller være på en udstilling. Positiv 

social aktivitet er noget som foregår i undervisningen, men ikke har faglig relevans fx at 

skolen festligholder noget, klassen fejrer en elevs fødselsdag eller anden hygge. 

Tabel 18: Tid fordelt på aktivitetstyper i forhold til organisationsform i procent 

Hovedaktiviteten 
Aktivitet på 

årgang/skole 
Klasse-

aktivitet 
Gruppe-
aktivitet 

Individuel 
aktivitet 

Udefineret  Total % 

Faglig samtale 0,0 22,2 6,6 1,3 5,2 12,6 
Lærerformidling (at lytte) 1,3 22,0 1,0 1,1 4,7 11,6 
Træning 0,0 18,7 23,1 77,6 42,4 31,7 
Faglig oplevelse 2,3 8,2 3,3 2,5 0,0 5,4 
Undersøgelse/analyse 0,0 0,9 22,7 0,8 0,0 4,4 
Produktion 0,0 2,4 39,2 5,1 0,0 8,8 
Fremlæggelse 0,0 10,1 1,8 1,1 0,0 5,6 
Stationsarbejde 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 
Evaluering/feedback 0,0 3,1 0,8 0,5 0,0 1,8 
Positiv social aktivitet 58,0 5,1 0,0 0,0 0,0 7,3 
Andet (angiv i 
kommentarfelt) 

38,5 6,2 1,6 7,6 4,1 8,3 

Udefineret 0,0 1,3 0,0 1,1 43,6 2,5 
Antal minutter 395 2406 801 1063 172 4837 
Antal sessioner 25 98 43 55  125 

Note 18: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. Nederst antal minutter og 
sessioner. 
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2.2.3. Andre egenskaber for undervisningsaktiviteter 

For elevernes aktiviteter samlet set har vi registreret om følgende er til stede: Konkrete mål 

for elevernes aktiviteter, et fagligt stillads, et stillads for elevernes aktiviteter og proces og om 

aktiviteten indeholder differentiering. Disse egenskaber for aktiviteterne er fordelt på 

organisationsform og aktivitetstype. Kun en tredje del af aktiviteterne udviser en klar 

målsætning (tabel 19). Målsætning er mest tydelig ved gruppe- og klasseaktivitet. Når der er 

gruppearbejde er der tydelig målsætning i 70 % af tiden. Omvendt dog, når der er tale om 

individuel aktivitet er målene kun tydelige ved 18 % af tiden. Ser vi på mål i forhold til 

aktivitetstyper, er træning og læreroplæg ikke ofte eksplicit målsat. Ved produktion og 

undersøgelse er målene bedre repræsenteret. 

Tabel 19: Aktivitetstid med eller uden målsætning fordelt på organisationsform i procent 

 
Aktivitet på 

årgang/skole 
Klasse-

aktivitet 
Gruppe-
aktivitet 

Individuel 
aktivitet 

Udefineret Total % 

Til stede 11,1 34,8 70,4 18,7 15,1 34,6 
Ikke til stede 73,4 61,1 28,2 74,8 37,2 58,8 
Ved ikke 11,9 2,5 0 2,5 0 2,8 
Udefineret 3,5 1,6 1,4 4,0 47,7 3,9 
Antal minutter 395 2406 801 1063 172 4837 
Antal sessioner 25 98 43 55  125 

Note 19: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

Tabel 20: Aktivitetstid med eller uden målsætning fordelt på aktivitetstype i procent 

  Til stede Ikke til stede Ved ikke Minuttal 
Faglig samtale 43 57 0 585 
Lærerformidling (at lytte) 29 71 0 555 
Træning 28 69 3 1467 
Faglig oplevelse 42 55 3 259 
Undersøgelse/bearbejdning/analyse 64 36 0 212 
Produktion 87 13 0 425 
Fremlæggelse 27 69 4 269 
Stationsarbejde 100 0 0 13 
Evaluering/feedback 78 15 7 85 
Positiv social aktivitet 15 81 5 351 
Andet (angiv i kommentarfelt) 7 79 14 384 
Total % 36 61 3 4605 

Note 20: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

 

Stillads for elevernes faglige arbejde er til stede i over halvdelen af tiden (tabel 21). Tydeligst 

er det faglige stillads ved gruppe- og individuelt arbejde. Undersøgelse og produktion synes 

tydeligvis at være aktiviteter med et fagligt stillads. Ved faglig samtale er der lidt 

overraskende kun ca. halvdelen af tiden registreret et fagligt stillads. 
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Tabel 21: Aktivitetstid med eller uden faglig stillads fordelt på organisationsform i procent 

 
Aktivitet på 

årgang/skole 
Klasse-

aktivitet 
Gruppe-
aktivitet 

Individuel 
aktivitet 

Udefineret Total % 

Til stede 12,4 53,1 75,5 66,6 38,4 55,9 
Ikke til stede 68,9 39,3 20,2 28,4 33,1 35,9 
Ved ikke 13,4 6,2 4 2,5 4,1 5,6 
Udefineret 5,3 1,4 0,3 2,5 24,4 2,6 
Antal minutter 395 2406 801 1063 172 4837 
Antal sessioner 25 98 43 55  125 

Note 21: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

Tabel 22: Aktivitetstid med eller uden faglig stillads fordelt på aktivitetstype i procent 

  Til stede Ikke til stede Ved ikke Minuttal 
Faglig samtale 47 51 2 609 
Lærerformidling (at lytte) 65 34 1 545 
Træning 68 25 8 1499 
Faglig oplevelse 46 48 6 259 
Undersøgelse/bearbejdning/analyse 91 5 4 212 
Produktion 81 14 5 425 
Fremlæggelse 66 29 5 262 
Stationsarbejde 0 100 0 13 
Evaluering/feedback 42 51 7 85 
Positiv social aktivitet 5 91 5 344 
Andet (angiv i kommentarfelt) 34 52 14 388 
Total % 57 37 6 4641 

Note 22: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

 

Endnu mere hyppigt kunne vi registrere stillads for elevernes aktiviteter og proces (tabel 23). 

Især gruppearbejde nyder af et klart aktivitetsstillads, godt fulgt af klasse- og individuelt 

arbejde. Aktivitetsstillads er pænt repræsenteret ved de fleste aktivitetstyper, igen især 

undersøgelse og produktion. 

Tabel 23: Aktivitetstid med eller uden aktivitetsstillads fordelt på organisationsform i procent 

 
Aktivitet på 

årgang/skole 
Klasse-

aktivitet 
Gruppe-
aktivitet 

Individuel 
aktivitet 

Udefineret Total % 

Til stede 41,0 63,7 91,3 58,5 29,1 64,0 
Ikke til stede 45,1 27,6 8,5 36,4 5,8 27,0 
Ved ikke 10,4 6,7 0,0 0,0 0,0 4,2 
Udefineret 3,5 2,1 0,3 5,1 65,1 4,8 
Antal minutter 395 2406 801 1063 172 4837 
Antal sessioner 25 98 43 55  125 

Note 23: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 
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Tabel 24: Aktivitetstid med eller uden aktivitetsstillads fordelt på aktivitetstype i procent 

  Til stede Ikke til stede Ved ikke Minuttal 
Faglig samtale 71 27 2 609 
Lærerformidling (at lytte) 59 33 8 553 
Træning 72 26 2 1423 
Faglig oplevelse 56 38 6 250 
Undersøgelse/bearbejdning/analyse 99 1 0 212 
Produktion 93 7 0 425 
Fremlæggelse 76 22 1 258 
Stationsarbejde 0 100 0 13 
Evaluering/feedback 27 27 46 85 
Positiv social aktivitet 49 47 5 351 
Andet (angiv i kommentarfelt) 40 51 10 388 
Total % 67 28 4 4567 

Note 24: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

 

Kun ved en femte del af tiden er der en synlig differentiering af aktiviteterne (tabel 25). 

Omtrent 40 % af tiden, når der er gruppearbejde eller individuelt arbejde, er tydeligt 

differentieret. Ved produktion ser vi den mest tydelige differentiering. 

Tabel 25: Aktivitetstid med eller uden differentiering fordelt på organisationsform i procent  

 
Aktivitet på 

årgang/skole 
Klasse-

aktivitet 
Gruppe-
aktivitet 

Individuel 
aktivitet 

Udefineret Total % 

Til stede 1,5 10,6 39,1 42,0 0,0 21,1 
Ikke til stede 89,9 85,5 60,9 52,5 37,2 72,8 
Ved ikke 8,6 3,3 0,0 4,9 4,1 3,6 
Udefineret 0,0 0,6 0,0 0,7 58,7 2,5 
Antal minutter 395 2406 801 1063 172 4837 
Antal sessioner 25 98 43 55  125 

Note 25: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 

Tabel 26: Aktivitetstid med eller uden differentiering fordelt på aktivitetstype i procent 

  Til stede Ikke til stede Ved ikke Minuttal 
Faglig samtale 17 82 1 609 
Lærerformidling (at lytte) 8 88 3 552 
Træning 34 63 3 1499 
Faglig oplevelse 4 90 6 259 
Undersøgelse/bearbejdning/analyse 22 78 0 212 
Produktion 46 54 0 425 
Fremlæggelse 8 88 4 269 
Stationsarbejde 0 100 0 13 
Evaluering/feedback 0 93 7 85 
Positiv social aktivitet 8 86 6 351 
Andet (angiv i kommentarfelt) 17 74 9 402 
Total i % 22 75 4 4676 

Note 26: En session kan indeholde flere gange en aktivitet og en organisationsform. 
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2.2.4. Monologisk og dialogisk lærerformidling 

Lærere står tit foran klassen og formidler noget halvt meddelende og halvt dialogisk. For at 

kunne se forskel på et egentlig læreroplæg og en egentlig klassesamtale med læreren som 

ordstyrer, skelner vi mellem monologisk og dialogisk ”lærerformidling”. Monologisk 

lærerformidling er en situation, hvor læreren holder et oplæg. Det er dels muligt at læreren 

stiller spørgsmål til eleverne, men oftest kun for at sikre at ”de er med”, dels at eleverne stiller 

opklarende spørgsmål, men uden at der er tale om dialog. Dialogisk lærerformidling til 

gengæld er en form for klassesamtale med læreren som ordstyrer. Vores registrering 

fortæller, at der er læreroplæg ved to tredjedel af tilfældene, mens der er klassesamtale ved 

ca. én tredjedel. De få gange der er lærerformidling på årgangsbasis er der tale om monologisk 

læreroplæg. 

Tabel 27: Tid fordelt på type af lærerformidling per klasse- og årgangsaktivitet i procent 

  Aktiviteter på årgang/skole Klasseaktivitet Total % 
Monologisk formidling 100 64,6 64,9 
Dialogisk formidling 0 32,0 31,7 
Ved ikke 0 1,1 1,1 
Udefineret 0 2,3 2,3 
Antal minutter 5 528 533 
Antal sessioner 1 53  

Note 27: Sessioner med mindst én registreret session på det pågældende item. 

2.2.5. Gruppe- og individuelt arbejde 

Når der var gruppe eller individuelt arbejde fulgte observatørerne én udvalgt gruppe- eller 

elev. Der er i overvejende grad vejledning, når der er gruppe- eller individuelt arbejde (tabel 

28). Det er i overvejende grad læreren der opsøger eleverne uanset om der er tale om gruppe- 

eller individuelt arbejde. Ved gruppearbejde har vi desuden registreret om gruppearbejdets 

karakter (tabel 29). Ved 22 % af tiden har gruppeaktivitet karakter af parallelt arbejde. Ved 

næste 60 % af tiden samarbejder eleverne om opgaven, ved fx at koordinere deres aktiviteter, 

fordele opgaver, men uden at involvere sig i hinandens ting med henblik på et fælles produkt. 

Kun ved 15 % af gruppearbejdet er samarbejdet præget af en gennemgående gensidighed. 

Tabel 28: Tid fordelt på vejledningstype ved gruppe- og individuelle aktiviteter i procent 

 
Gruppeaktivitet Individuel aktivitet Total % 

Læreren opsøger elever 67,9 55,6 60,9 
Elever opsøger læreren 15,7 16,0 15,9 
Ingen vejledning 14,1 22,7 19,0 
Ved ikke 2,3 5,7 4,2 
Antal minutter 801 1063 1864 
Antal sessioner 43 55  

Note 28: Antal sessioner med mindst én sekvens med gruppe eller individuel aktivitet. 
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Tabel 29: Tid fordelt på samarbejdstyper ved gruppeaktiviteter 

Samarbejde Minuttal Procent 
Parallelt arbejde 181 22,6 
Kooperation 473 59,1 
Kollaboration 122 15,2 
Ved ikke 25 3,1 

Note 29: Der er 43 observerede sessioner. 

2.2.6. It-brug 

Når it har været en del af undervisningen har vi registreret, hvad den bruges til (tabel 30). Der 

var mulighed for registrering af flere items. I mere end 75 % af tilfælde bruges it funktionelt 

til at understøtte hovedaktiviteten (se tabel 18), hvis vi regner flervalgsmuligheden med. Der 

er kun observeret få gange, hvor it havde kompenserende funktion, processtyrende funktion 

(tid), samarbejdsunderstøttende funktion eller kommunikationsunderstøttende funktion. 

Tabel 30: Funktionel brug af it 

  Frekvens Procent 
Hovedaktiviteten 294 74,6 
Hovedaktiviteten, Hovedaktiviteten 4 1,0 
Hovedaktiviteten, Kommunikation 17 4,3 
Hovedaktiviteten, Kommunikation, Kommunikation 1 0,3 
Hovedaktiviteten, Kompenserende it-brug 3 0,8 
Hovedaktiviteten, Samarbejde 12 3,1 
Hovedaktiviteten, Samarbejde, Kommunikation 3 0,8 
Hovedaktiviteten, Tid 2 0,5 
Kommunikation 22 5,6 
Kommunikation, Kommunikation 2 0,5 
Kompenserende it-brug 18 4,6 
Kompenserende it-brug, Kompenserende it-brug 3 0,8 
Samarbejde 5 1,3 
Tid 6 1,5 
Tid, Kommunikation 1 0,3 
Tid, Kompenserende it-brug 1 0,3 

Note 30: Det observerede brug fordeler sig over 191 observerede sessioner. 

 

2.2.7. Læremidler 

En samlet optælling af de registrerede analoge læremidler viser, at der i 45 % af tilfælde 

bruges didaktiske læremidler (tabel 31). For optælling af de digitale læremidler er der 

tydeligt mere funktionelle læremidler i brug end semantiske og didaktiske (tabel 32). Ved de 

digitale læremidler er der mange gange angivet it-udstyr som fx bærbar, telefon, videokamera 

m.m. Der er tale om 153 tilfælde. 
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Tabel 31: Fordeling af typer for analoge læremidler 

 
Frekvens Procent 

Funktionel 147 31 
Semantisk 116 24 
Didaktisk 219 45 

Note 31: De analoge læremidler er optalt for alle observerede sessioner. 

Tabel 32: Fordeling af typer for digitale læremidler 

 
Frekvens Procent 

Funktionel 43 60 
Semantisk 14 19 
Didaktisk 15 21 

Note 32: De digitale læremidler er optalt for alle observerede sessioner 

 

2.2.8. Hyppighed for tilbagekobling til rammesætning ved afslutning/opsamling 

Tabel 33: Hyppighed af tilbagekobling til rammesætning under sekvensen opsamling 

  Frekvens Procent 
Ikke til stede 70 64 
Til stede 36 33 
Ved ikke 3 3 

Note 33: Tilbagekobling til rammesætning er optalt for alle observerede sessioner. 
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Bilag 1: Observationskategorier 

 

  



 

Digital projektdidaktik – baseline observationer 2016 17 

 

 


