
Kvalitetssikringsgruppens anbefalinger til at forbedre elevernes egen motivation 

Kvalitetssikringsarbejdet har i skoleåret 2010/11 med udgangspunkt i Ennovas evalueringsrapport fokuseret 

på det område, som fik dårligst vurdering af eleverne, nemlig Egen motivation. Vi har lavet 2 

elevfokusgruppeinterviews med elever fra klasser, der samlet har vurderet området lavt hhv. højt. 

Elevernes udsagn har vi bragt videre til et lærerfokusgruppeinterview, og de samlede udsagn samler vi op 

på i nærværende skriv. Det stod i analysen klart, at det vægtigste område for elever og lærere var egen 

motivation i forbindelse med det skriftlige arbejde. Vi har formuleret 9 anbefalinger til ledelsen, lærerne, 

teamlærerne, PUK, faggrupperne og studievejlederne; før hver anbefaling har vi skrevet eksempler på 

typiske udsagn fra elever og lærere, der danner baggrund for vores anbefalinger. 

 

Anbefalinger i forbindelse med skriftlighed: 

1. Det skal være cool at aflevere til tiden (lærere). Jeg har brug for en hurtigere kontakt/reaktion fra 

lærerne/teamlærerne, når jeg ikke har afleveret rettidigt (elever) -> Vi anbefaler, at alle 

klasseteam/klassens lærere arbejder sammen om at udvikle en klassekultur med fokus på, hvorfor 

det er godt at aflevere rettidigt, ligesom PUK bør igangsætte initiativer og opsamle ideer, der 

trækker i denne retning. 

2. På Rysensteen stiller vi faktisk højere krav til eleverne end på andre skoler (lærere & elever). -> Vi 

anbefaler, at lærerne til alle opgaver giver en mere realistisk vurdering af den gennemsnitlige elevs 

tidsbehov til at besvare den stillede opgave. Vi anbefaler, at alle faggrupper genopfrisker den 

skriftlige progressionsplan og sammen drøfter og fastlægger elevtidsbehovet for forskellige 

opgavetyper på forskellige niveauer og klassetrin. Vi anbefaler, at ledelsen undersøger den 

samlede mængde elevtid til alle fag og niveauer herunder også tildeling af elevtid til AT/SRO mv., 

ligesom fordelingen af elevtid på klassetrin bør genovervejes. 

3. Pigerne er mere pligtopfyldende, men drengene håndterer afleveringspresset nemmere (lærere & 

elever) -> Vi anbefaler, at alle klasseteam diskuterer dette forhold med eleverne i en klassens time. 

4. Der sker ikke så meget ved at aflevere for sent (elever). Det er ok, at vi ikke er over eleverne hele 

tiden, da vi forventer større selvstændighed/selvdisciplin i gymnasiet. Elevens ambitionsniveau 

forhindrer hende i at aflevere en ikke-perfekt opgave (lærere) -> Vi anbefaler, at der løbende f.eks. i 

klassens time og i fraværssamtaler skal ske en forventningsafstemning mellem 

lærere/studievejledere/ledelse og elever, og at alle lærere italesætter, hvorfor det er bedre at 

aflevere rettidigt end at aflevere det perfekte hver gang. Vi anbefaler også, at skolens 

fraværssystem indrettes formelt og reelt, så både elever og lærere oplever, at det at aflevere for 

sent har konsekvenser, og at disse konsekvenser er sammenlignelige på tværs af klasserne. 

5. Det er vigtigt at præcisere, hvad opgavens faglige og metafaglige formål er (lærere). Jeg har brug 

for at kende opgavens formål og relevans (elever) -> Vi anbefaler, at klassens lærere så vidt 

overhovedet muligt sikrer sammenhæng mellem opgaver og den øvrige undervisning og 

progressionsplanen for faget, ligesom alle opgavers faglige og metodiske formål skal præsenteres. 

6. Lærerresponsen er altafgørende (lærere). Lærernes kommentarer er motiverende for mig (elever) -> 

Vi anbefaler, at faggrupperne drøfter og genererer varierede måder at give feedback til eleverne 



på, ligesom PUK bør igangsætte og opsamle varierede måder at give feedback på tværfaglige 

projekter/AT på.   

7. Gentagelse og variation af opgavetyperne skal overvejes nøje i de forskellige fag (lærere). Vi gør jo 

bare det samme som i folkeskolen hver gang (elever) -> Vi anbefaler, at faggrupperne drøfter og 

genererer varierede opgavetyper; dette er især vigtigt i de store afleveringsfag. 

8. Det er godt, når vi begynder på opgaven i timen (elever). Eleverne får ikke afleveret mere, når vi 

begynder på opgaven i timen, men kvaliteten af den enkelte opgave blive nogle gange bedre af at 

begynde i timen (lærere) -> Vi anbefaler, at alle klassens lærere nøje overvejer, hvordan eleverne 

kan få større udbytte af at påbegynde opgaveskrivningen i timen.  

9. 2.g er/var værst (elever & lærere) -> Vi anbefaler, at ledelsen sikrer en bedre fordeling af 

arbejdsbelastningen, så 2.g lettes for eleverne. 
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