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Handleplaner 2012/13: 
 
I november 2012 blev Rysensteens elevtrivselsundersøgelse gennemført i 
samarbejde med Ennova på samme måde som i november 2010. På 
baggrund af ETU-svarene udvalgte Kvalitetsgruppen et fokusområde til 
nærmere kvalitativ undersøgelse. Området var elevernes motivation, og det 
blev valgt, fordi ETU-resultatet på den ene side viste en meget høj generel 
elevtilfredshed med deres lærere samtidig med på den anden side en relativt 
lavt elevtilfredshedsgrad med lærernes evne til at motivere i undervisningen. 
Kvalitetsgruppen valgte i lighed med i skoleåret 2010-11 at benytte BIKVA-
modellen i efterbehandlingen af årets ETU (jf. Dahler-Larsen & Krogstrup 
(2009): Nye veje i evaluering). I februar afholdt kvalitetsgruppen derfor to 
fokusgruppeinterviews med elever fra klasser, der generelt svarede 
henholdsvis positivt og negativt. Eleverne blev udvalgt af deres teamlærere, 
der blev bedt om at nævne elever, der efter lærernes mening var hhv. højt og 
lavt motiverede for undervisningen. Pointer og udsagn fra elevinterviewene 
blev videregivet af kvalitetsgruppen på et lærerfokusgruppeinterview i 
februar 2013.  
Efterfølgende blev udsagn og pointer fra alle fokusgruppeinterviews brugt til 
at strukturere arbejdet på en halv pædagogisk dag for alle lærere i marts 
2013, hvor lærerne i grupper omkring alle 1. og 2.g-klasser blev bedt om at 
'oversætte' interviewenes generelle udsagn og pointer til konkrete 
problemstillinger i netop deres klasse. Resultatet af gruppearbejdet var 
konkrete handleplaner for den enkelte klasse til at hæve motivationen for 
elevernes deltagelse i undervisningen. Disse handleplaner ses her. 
 
 
 
1a: 
Tænke det sociale ind i det faglige 
Lukke computeren lidt hyppigere 
Italesætte at motivationen skal komme fra både elever og lærere: alle har et 
ansvar, også de kloge, men kritiske elever.... 
Lidt højere sværhedsgrad kan af og til højne motivationen 
Arbejde differentieret, evt. Individuelt, med områder som fx  
grammatik, musikteori, matematik 
 
 
1b: 
Mere kreativ undervisning og flere energizers 
Forumteater (dilemmaspil) kunne være et redskab i flere fag 
Wox-pop på gaden i lokalmiljøet 
Fysisk bevægelse i timen 
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Mere feedback til den enkelte elev. Behov for at blive set som individer 
(karaktersamtaler). ”Udenfor døren” (fremlægge i 3-mandsgrupper for 
læreren som sidder uden for døren) 
Arbejde med at blive bedre til notatteknik (dette kunne fx motivere) 
Readings af romanuddrag, skuespil, flere typer tekster (stående), CL-indslag i 
afstemt grad med læreren som autoritet 
Dagsorden på tavlen 
Høj sekvensering 
I spansk fungerer det godt med interaktive øvelser  (en form for skriftlig 
opsamling eller enkelte tests virker motiverende) 
At slukke for nettet indimellem 
At elever selv formulerer en opgave 
	  
	  
1c: 
Karaktersamtaler: eventuelt en god ide i starten med en ny klasse ellers brug 
feltet i Lectio, men ikke tvungne karaktersamtaler resten at året. 
Variation er et nøgleord. 
1) Evaluering: Vi vil høre have de egentligt mener i en skriftlig evaluering. Vi 
synes ikke at de havde så mage konkrete forslag. Handleplan à vi stiller 
derfor et spørgsmål til brug af computer i næste skriftlige evaluering. 
2) Favorisering: Der kan være en tendens til at favorisere de elever, der har 
læst på lektien og har lyst til at række hånden op.  
Det hjælper med gruppearbejde, hvor de stille elever bliver hørt. 
Handleplan à Vi prøver at indarbejde matrix gruppearbejde som involverer 
alle elever + vi fortæller eleverne at formålet er at få alle elever med. 
 
 
 
1d: 
Handleplaner fra klassens time: 
Støj er et problem og kan virke demotiverende – Klassen er blevet enige om, 
hver md. at lave ’faste pladser’.  
Der gennemføres evalueringer efter endte forløb.  
 
På pædagogisk råd blev 1.d’s lærere enige om følgende:  
1: Start timen med ’hvorfor er indholdet i netop denne lektion væsentlig for 
jer’ 
2: Skriv kort i notefeltet om hvad lektierne handler om.  
3: Klassen ligger i elevundersøgelsen godt på alle punkter undtagen støj – 
Her har klassen selv valgt at have faste pladser.  
4: Klassen har problem med at få afleveret opgaver til tiden – Lasse og 
Kristian arbejder med at elever der ikke har afleveret opgaver, i efterfølgende 
modul sættes til at lave opgaven.  
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1e: 
I de fag hvor der ikke bliver lavet tilstrækkelig lektier, kan man lave en 
fokuseret lektie plan. 
Karakterer: Det forklares hvordan alle karakterer tager udgangspunkt de 
faglige mål i læreplanen, så eleverne har fornemmelse for karakteren og 
begrundelse og dermed også en mulighed for fremtidig forbedring. 
Opmærksomhed på at sikre at klassens niveau ikke deler sig i to. 
Modulets formål: rød tråd i form af lektierne i forhold til modulet. 
 
 
1s: 
Evaluering: 
Hurtig feedback på skriftligt arbejde 
Evaluering af konkrete forløb, de er meget gode til at evaluere og tager det 
seriøst, hvilket kan bruges til øge deres medindflydelse 
Der er mange der kommer for sent til morgenmodulerne: 
I forhold til fravær, komme for sent til timen – særlig grupper til dem der 
kommer for sent.   
Det samme gælder for lektielæsning – der skal være en gevinst for dem der 
har læst lektie og  
man skal føle at man får noget ud af at læse lektier. 
Der er stort faglig forskel på eleverne i klassen   
Få alle med i undervisningen - differentiering 
Summeøvelse – stil spørgsmål og summe over det i par også kan der 
harpuneres 
Differentiering af klassen – forskellige målsætning for de forskellige elever 
for hvert modul,  varigere mængden af hvad de skal nå 
De har svært ved at løsrive sig fra deres bærbare  
Sørg for at de ikke er online hele tiden. Bed dem om at klappe computer 
sammen. Eller undgå misbrug af pc ved at bruge den i stedet, evt. et modul 
hvor de overhovedet ikke har computeren fremme. 
 
 
1u: 
Handleplan i forhold til elevernes bekymring om konkurrencepres 
- Overveje i hvor grad det er nødvendigt at give karakterer for alle typer 
aflevering 
- Undlade at tale om klassens karakterniveau og om hvor gode de er 
- Få eleverne til at fokusere på processen i deres læring frem for på 
bedømmelse 
- Huske at rose 
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- Hvis vi afholder karaktersamtaler, hvad eleverne i fokusgruppeinterviewet 
giver udtryk for de gerne vil have, skal vi overveje, hvordan vi griber det an i 
forhold til den præstationsangst, eleverne giver udtryk for 
 
Handleplan i forhold til at få aktiveret de tavse elever 
- dele klassen op i mindre grupper, der fremlægger stof for hinanden 
- elevoplæg to og to for at mindske presset 
- matrixgruppearbejder 
- mindre fokus på tavleundervisning, da de tavse elever er meget bange for 
sige noget forkert i 1u 
 
Klassens bekymring over det manglende sociale sammenhold i klassen 
- hjælpe dem med at lave fællesarrangementer, fx biograftur, teatertur 
 
 
1w: 
Eleverne i 1w har haft feedback på deres skriftlige afleveringer og computer 
som de vigtigste punkter når det drejers sig om elevtrivsel.  
 
Der er brug for en tydelige afklaring af, hvad det er vi forventer af dem. Der 
skal sikres større tydelighed med hensyn til niveau og læringsmål for de 
enkelte forløb. 
 
 
1x: 
For at fremme alles deltagelse indlægges f.eks. små fremlæggelser, hvor også 
stille har mulighed for at føle sig sikre og velforberedte 
Være opmærksomme på de stille under gruppearbejde, lave 
lærersammensatte grupper nogle gange. Målet her, er ikke så meget at få dem 
til at lave mere, men at få dem til at sige noget. 
 
Klassens lærere arbejder med at både stærke og stille typer involveres aktivt 
og konstruktivt i undervisningen. Bla. gennem gruppedannelse. 
 
 
1y: 
Giv eleverne tid til at skrive noter færdig, så de kan bruge noterne til noget 
efterfølgende  
Giv eleverne mulighed for at spørge, inden vi går videre til næste 
del/sekvens 
Sørg for at tale med så mange elever som muligt i løbet af et modul, så de 
føler sig set 
Vi vil forsøge at få nogle elever med i ATU eller tilsvarende 
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Stil mindst et svært spørgsmål i hvert modul, så alle elever føler sig 
udfordrede 
 
 
1z: 
Lærerne oplever en fin motivation i 1z.  
Fokusområde er derfor: 
At arbejde med elevernes meget forskellige faglige niveau (da vi tror at det 
kunne påvirke motivationen i længden) 
Lektier (bliver de læst, findes de relevante for eleverne, etc?) 
 
 
2a: 
Det vil eleverne selv gøre: 
Vi arbejder med at blive bedre til at rydde op efter os selv – f.eks. stole op. 
Og vi vil minde hinanden om det. 
Vi vil tage initiativ til at få lavet skolegården hyggeligere om sommeren.  
Vi vil blive bedre til at lave lektier – og til at aflevere opgaver til tiden 
Vi vil arbejde med en bedre klasserumskultur, således at der vises respekt 
overfor ønske om arbejdsro og koncentration 
Vi vil arbejde med at højne vores motivation for at lave lektier og for at 
deltage aktivt i undervisningen 
Vi ønsker at de fysiske rammer bliver bedre at være i både ude og inde 
Vi vil tage intitiativ til at oprette frivillige læsegrupper i klassen 
Vi vil fortsat fokusere på lydhørhed og respekt overfor hinanden.  
Vi vil overveje muligheder for at gå ind i skolens ”arrangementskultur” f.eks. 
Med alternative forslag til kælderaftener o.l.  
Det skal lærerne gøre: 
Lægge læselektier op i god tid (jf. retningslinjerne) 
Motivere læselektien ved at notere hvad fokus skal være i læsningen.  
Skrive tre linjer på modulet, som skitserer dagens tema 
Hele tiden være gode til at fortælle ”hvilket forløb har vi gang i” (øger 
motivation) 
 
Det skal rektor/ledelsen gøre: 
Flytte tavlerne i lokalerne på FT, således at de sidder på den brede led, hvor 
alle elever kan se hvad der står.  
Udskifte de gamle og slidte møbler i hovedbygningen med nye. Evt også 
med mulighed for at man kan stå op og arbejde. 
Sørge for bedre indretning af klasselokaler.  
Sørge for at internet og hardware fungerer bedre. 
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2b: 
Et initiativ som har kørt med klassen i 2.b for at styrke motivationen med 
faste partnere gennem timerne. Eleverne blev forvirrede over for mange 
forskellige gruppedannelser 
”Learning by doing”. Alt det teoretiske udføres i praksis (først praksis, 
derefter teori). Desuden kan oplevelsesundervisning bruges som 
udgangspunkt for den mere teoretiske undervisning. 
Klassen har haft problemer med helt frie projekter, hvor de selv skal 
strukturere læsning med mere. 
 
Eksempler der skaber motivation og dermed skal udbredes: 

- Egne små forestillinger omkring emnet. 
- Oplevelsesorienteret-undervisning bruges som udgangspunkt for den 

mere teoretiske undervisning. 
- Arbejde med forforståelse og umiddelbare indtryk – og bruge det 

fremadrettet til fordybelse i stoffet. 
- Variation og overraskelser ud over det forventelige. 
- Det er vigtigt, at alle elever føler sig set og at vi vil dem. 
- Eleverne har brug for at føle at skolen værdsætter 

verdenssprog/drama-studieretningen. 
- Mere tydelig fremhævning af studieretningen er noget eleverne har 

udtrykt ønske for. 
 
Eksempler på stilladsering, der kan bevare begejstringen: 

- Gruppearbejde med faste partnere, så eleverne føler ansvar for 
hinanden og for lektielæsningen. 

- Tydelig sekvensering af modulet. 
- Lektien er forsynet med spørgsmål/problemstillinger. 
- Aktiv tavleundervisning, hvor eleverne byder ud og læreren 

strukturerer eksempelvis via centrale overskrifter. 
- Strukturerede elevdebatter, hvor eleverne skal argumentere for og 

imod et argument i klassen. 
- CL-øvelser til de mere enkle begrebsforklaringer – glosetræning, 

nøglebegreber med mere. 
- Stram styring af brugen af computeren motiverer faktisk eleverne og 

hjælper dem med at holde fokus. 
- ”Learning by doing”. Alt det teoretiske udføres i praksis (først 

praksis, derefter teori). 
 
Den vigtigste pointe for klassen må være at 2.b i høj grad de kan være 
nemme at begejstre, men udfordringen ligger i at bruge den konstruktivt, så 
eleverne arbejder analytisk og fagligt. Her kommer stilladseringen ind. 
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2c: 
Differientieret halvklasseundervisning, evt. med to forskellige sæt spørgsmål. 
Giv dem tid til at tænke over svar inden, evt. med stopur. 
Afsæt fem min. til at skrive de vigtigste pointer, inden analyse af tekst – alle 
kan være med. Eller starte med at samle op fra sidste gang på samme måde.  
Ikke hænderne op, men kan spørge alle efter gruppearbejde. 
Før eller efter gennemgang. Stil spørgsmål til teksten, op at stå, stille 
spørgsmål til hinanden. Hermed er alle med.   
Sørge for at rose.  
Få alle til at shine – f.eks. i 1.g. Alle kan fremlægge om et emne/interesse, 
som de er gode til. 
 
 
2d: 
Ro i klassen - hænger sammen med brugen af computere: 
Forslag til initiativer (alle): 
- have sekvenser i hvert modul som er computerfri. 
- uddelegere notetagning til enkelte elever og bede resten om at lukke 
computeren. 
- uddele lektier som kopier, så eleverne ikke skal kigge i computeren for at 
følge med i teksten. 
Arbejdsformer: 
Forslag til initiativer: 
- Følg det gode råd: kreative opgaver af kortere varighed virker i klassen. 
- flyt klassen fysisk - ekskursioner, ud af lokalet, ud og gå en tur osv. 
Lektielæsning 
Forlslag til initiativer: 
- Lav få arbejdsspørgsmål til hver lektie (evt. kan de lægges i Lectios notefelt) 
Karaktergivining 
Husk korte karaktersamtaler! 
 
2e: 
Større målretning af lektielæsning. Skriv fokus for læsningen og/eller 
arbejdsdeling i klassen ift. lektielæsningen. 
Mere variation i arbejdsformerne i alle fag – dvs. vekselvirkning mellem 
selvstændige projekter i grupper, individuelle oplæg, udflugter og 
klasseundervisning. 
Vigtigt at lave karaktersamtaler, men det kan være en pointe at differentiere, 
så nogle elever får mere feedback end andre (både ros og ris). 
Feltet til karaktergivning: Skal ikke bruges generelt men til ros og ris. 
Vigtigt at få eleverne til at lukke computerne en gang imellem. 
Opfordrer klassen til at lave en blokering, så man ikke kan komme på 
facebook. 
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Klassen bliver mere engageret, når der tones ift. studieretningen (f.eks. i 
historie, der kan trække på samf.begreber i en globaliseringsklasse). 
Vigtigt at foretage skriftlig og mundtlig evaluering én gang om året. 
Evalueringen bør følges op af klare mål, der skrives ned i samarbejde med 
klassen. 
 
 
2s: 
Tage de stille/passive elever ud af klassen. Få dem til at formulere deres 
egen opfattelse af situationen/problemerne  i klassen. Få dem til selv at 
komme med konkrete tiltag for at komme mere på banen- noget meget 
håndgribeligt. 
I den daglige undervisning:  Dele klassen op i to grupper. Give spørgsmål til 
begge grupper og dermed give flere mulighed for være aktive. 
 
 
2w: 
Feedback på skriftligt arbejde og standpunktskarakterer: 

-‐ At give eleverne et realistisk syn på lærernes mulighed for at give 
feedback (jf. egen ambition om ikke at stille for høje krav) De kan få 
individuelt feedback på deres præstationer, men ikke nødvendigvis 
personligt. Feedback bliver ikke dårligere af at være 
standardformuleringer. I bliver målt på det samme, så det er oplagt i 
nogle tilfælde at bruge det samme sprog om målopfyldelsen. 

Struktur og overblik: 
-‐ Hver lærer taler med klassen om, hvordan man i det specifikke fag 

og under hensyn til den enkelte lærers undervisningsstil bedst kan 
skabe struktur og overblik i undervisningen. Der kan ikke laves en 
færdig model. 

 
 
2x: 
Give eleverne ejerskab til egen læring: f.x. give skræddersyede lektier (f.x. 3 
elever skal give et kortpræcist oplæg, 3 nye næste gang osv.). 
 
Udbytte motiverer: 
I starten af et modul/forløb skal målet italesættes. Udbyttet bør blive ridset 
op til slut i modulet/forløbet, evt. af en elev. 
Klar og tydelig tale/instruktioner. Eksplicitere vigtigste punkter.. Klare og 
overskuelige tavlenoter. Give overblik. 
Sekvensering er en succes: lukkede arbejdsopg., f.x. CL opg., opsamling, op 
at stå og larme lidt, gå lidt, med klar tidshorisont.    
Lærerstyring virker godt 
Del op i grupper med meget snakkende og mere stille 
Læreren laver grupper 
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Bruge humor da klassen tager godt imod det. 
Tydeligøre at interessante/kreativearb.former også er undervisning/læring. 
Klare mål for alle forløb. 
 
 
2y: 
Fokuserede lektier, præcisering af hvad de skal læse og give dem ansvar for 
enkelt arbejdsspørgsmål. 
Gruppe arbejde med efterfølgende fremlæggelser kunne med fordel bruges 
mere 
Plan for timen skrives på tavlen 
It: Lav sekvenser hvor computeren er lukket 
 
 
2z: 
Udnytte at eleverne reagerer godt på karaktersamtaler og one-on-one 
samtaler, eller andre relationelle samtaler.  
Lektier: undersøge om de bliver læst og findes relevante for eleverne? Og 
synliggøre hvorfor stoffet er vigtigt. 
Arbejdsformerne i timerne: variation, og klar struktur for timen og/eller 
forløbet .  
Elevansvar: brug af Facebook/computer og forståelse af egen engagement 
og motivation. Vi kan være med til at bakke op, ved at være tydelige i 
hvornår der er brug for den.  
Læreransvar: Lærerne skal virke motiverede og engagerede 
 
 
 


