
 

Projektopgaven 

9. årgang 

 
Undervisningsforløbets titel: 
Verden i bevægelse 
 
Målgruppe: 
9. Årgang (evt. 8. årgang) 

 
Omfang: 
Alle lektioner i en hel undervisningsuge, samt innovationsdøgnet den 15-16/1 2016 
 
Præsentation af forløb eller problemstilling: 

I 9. klasse arbejder eleverne i en uge, fem sammenhængende dage, med en projektopgave. Eleverne løser en problemstilling, som de selv er 

med til at formulere.  

 

Problemformuleringen går på tværs af skolens fag og emner, og læreren tilrettelægger og differentierer undervisningen, så den tilgodeser 

den enkelte elevs mulighed for at arbejde med: 

 

•en problemstilling  

•opgavens indhold 

•arbejds- og undersøgelsesformer 

•kilder og materialer  

•udtryks- og formidlingsformer  

•at fremstille et produkt  

•at gennemføre fremlæggelsen. 

 

I løbet af projektugen arbejder eleverne – alene eller i grupper – med deres problemstilling. Eleverne afleverer deres produkt om fredagen, 

og de fremlægger i umiddelbar forlængelse heraf, det vil sige i starten af den efterfølgende uge1. 

                                            
1 https://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Fag-timetal-og-overgange/Udskoling/Projektopgaven-i-9-klasse 



 

 

 
Præsentation og brugen af teknologi(er): 
Eleverne skal anvende de teknologier, de har arbejdet med i løbet af deres skolegang. De skal være opmærksomme på at skabe sammenhænge 

mellem den anvendte teknologi og deres problemformulering og produkt. Eleverne skal ligeledes være realistiske i forhold til tidsbegrænsningen på 

5 skoledage. 

 

 
Målskema med afsæt i målnedbrydning med Lene Hechmann 
 

Vurderingsområder  

Problemformulering 

 

 

 

 

Niveau 1  
 Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 2 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Niveau 3 

Vurdere, forholde sig kritisk til, 

perspektivere…..osv 

Hvad er en problemformulering? 

  

  

Hvordan vil jeg bruge min 

problemformulering? 
Hvordan perspektiverer og 

vurderer jeg mit problem? 

 

Arbejdsproces 

 

 

 

Niveau 1  
 Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 2 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Niveau 3 

Vurdere, forholde sig kritisk til, 

perspektivere…..osv 

Hvad har vi lavet? 

  
Hvordan har samarbejdet fungeret? Hvilke erfaringer tager jeg med 

mig fra arbejdsprocessen? 

Empiri/undersøgelse 

 

 

 

Niveau 1  
 Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 2 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Niveau 3 

Vurdere, forholde sig kritisk til, 

perspektivere…..osv 



 

 Hvad viser min empiri? Hvad kan jeg udlede af min empiri? Hvordan forbedres min empiri? 

Produkt 

 

 

 

 

Niveau 1  
 Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 2 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Niveau 3 

Vurdere, forholde sig kritisk til, 

perspektivere…..osv 

Hvad er/kan mit produkt (teknisk)? Hvordan belyser mit produkt min 

udfordring/problemstilling? 

Hvordan er den 

håndværksmæssige kvalitet? 

Hvilke udviklingspotentialer er 

der for produktet? 

Fremlæggelse 

 

 

 

 

Niveau 1  
 Forklare, fortælle med egne 

ord….osv. 

Niveau 2 
Analysere, vælge ud, 

undersøg,....osv 

 

Niveau 3 

Vurdere, forholde sig kritisk til, 

perspektivere…..osv 

Hvad er min udtryksform? 

  

  

Hvordan er der sammenhæng 

mellem mit problem, produkt og 

udtryksform? 

Hvordan kan jeg kvalificere min 

udtryksform? 

 
Synlige mål og elevernes ejerskab i forhold til læringsmål 

Eleverne anvender vurderingskriteriernes spørgsmål i deres daglige logbogsarbejde, hvor de ud fra spørgsmålene kan beskrive og reflektere over 

deres proces. Disse logbogsnotater anvendes i vejledningssituationer. Vi forestiller os, at elevernes refleksion over produkt/problemstilling og proces 

vil give dem ejerskab og samtidig vil refleksionen løfte deres arbejde. 

 
Undervisningsdifferentiering 

Undervisningsdifferentieringen ligger i arbejdsformen samt niveaudelingen af vurderingskriterierne. Vi ved godt, at alle elever er i stand til at 

besvare kriteriespørgsmålene, men på forskellige abstraktionsniveauer, hvilket vil komme til udtryk i vejledningssituationen. 

 

Forslag til evaluering: 
Evalueringen vil ske løbende og i samarbejde med klassens faste lærerteam (naturfaglig/humanistisk) og med udgangspunkt i gruppens 

logbogsarbejde. I denne vejledningsproces vil lærerne løbende få kendskab til gruppernes proces og udfordringer, som både kan blokere og udvikle 

i gruppen. Denne evaluering indgår som en del af bedømmelsesprocessen. 

 



 

 

 
Plan 

 

Nedenstående er tidsplanen, som lærerne fulgte i arbejdet med projektet. 

 

 

Grupperne: Skal være dannet og godkendt af klasselæreren senest den 4.12. 

Emne: Skal være valgt senest den 5.1. 

Problemformulering: Skal være lavet og godkendt senest den 8.1.  

Materialeliste: Skal være lavet, godkendt og afleveret senest den 12.1. 

Skoledagen under projektugen er mandag - torsdag 8.00 - 15.15 og fredag 8.00 - 11.15. 

 

Aflevering foregår fredag den 22.1. kl. 11.15 

 2 eksemplarer af synopsis 

 Produktet (USB-stik med den fil der skal bruges. Fysiske produkter stilles i klassen). 

 Evt. manuskript 

 

Alle elever fremlægger mandag den 25.1. og får først fri, når alle har fremlagt. 

Eleverne vurderes ved en skriftlig udtalelse samt en karakter. De vurderes ud fra flg. kriterier: 

• Opgavens faglige indhold 

• Arbejdsprocessen 

• Produktet 

• Fremlæggelse og formidling. 

 

Andre oplysninger: 

• Alle elever bør medbringe deres egne computere. 

• Eventuelle transportudgifter i forbindelse med projektopgaven er for egen regning. 

• Jeres forældre bedes tage stilling til, om I må forlade skolen i projektugen. Dette gøres i kontaktbogen på forældreIntra. 

 

 

 

 

 

Teamets evaluering 

Hvordan vil I i teamet evaluere forløbet?  

 
 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes udbytte?  

o Se bilag 1. ”Evalueringsskema” 

 hvordan deler I viden om og får overblik over elevernes oplevelse af undervisningen?  

o Se bilag 2. ”Egenvurdering af projektopgaven”  



 

 hvordan vil I evaluere jeres samarbejde undervejs? 

o Undervejs har vi holdt møder, hvor vi arbejdede ud fra følgende spørgsmål: 

 1. Hvor placerer jeg mig imellem at være en formidlende og en faciliterende lærer?  

 2. Hvor vil jeg gerne arbejde mig hen imod? 

 3. Hvordan kommer jeg dertil? 

 hvordan fastholder i erfaringer i teamet, som I kan bruge fremadrettet? 

o Alt er udarbejdet i et tæt samarbejde, og materialet er delt i Intra (arkiv-samlemapper-projektopgaven-projektopgaven APM 

version).  

 

 
Vedhæftede filer: 

Eksemplarisk elevfremlæggelse: 

http://www.skoletube.dk/video/1786383/Globalnyheder 

Elevers brug af Blooms taksonomier: 

Se bilag 3 og 4. 

 

Eksemplarisk synopsis: 

Se bilag 5. 


