
 

 

 Projektnavn Eksperimentarium for undervisning, elevtid 

og uddannelsestid 
Projektdeltagere Klassens lærere i 1d og 1e. De to klasser har samme 

studieretningsfag.  

De deltagende lærere skal være med til at planlægge, afholde og 

evaluere undervisningen på en anderledes måde, der bygger på et 

samarbejde med en fagkollega. Samarbejdet består blandt andet i at 

ekseperimentere med undervisningsformer og arbejdsformer. 

 

 

Baggrund for projektet Baggrunden for projektet er et ønske om at fremme den enkeltes 

lærers lyst til at eksperimentere med undervisningsformer og 

arbejdsformer og i forlængelse heraf også at afprøve de muligheder, 

der vil ligge i en anderledes anvendelse af lærerressourcerne. (Se 

eksemplerne nedenfor under projektets omfang).  

Projektets formål Det er projektets mål at øge kvaliteten af undervisningen gennem 

mere anderledes og mere effektiv anvendelse af lærerressourcerne og 

gennem en stærkere koordination af arbejdet. Der vil være meget 

mere fællesforberedelse og megen mere undervisning, hvor der er to 

lærere til stede: det vil forhåbentlig være til gensidig inspiration. 

Projektet skal både styrke lærernes samarbejde om undervisningen og 

elevernes udbytte af den.   

 

Projektets mål 

 

 

 

Målet er at de to klasseteams (teamet udgøres af netop de lærere, der 

deltager i projektet) får afprøvet forskellige undervisningsformer og 

arbejdsformer både i de enkeltefaglige og tværfaglige forløb. (se 

eksempler nedenfor). Undervisningsformerne kan bestå i 

teamteaching, supervision, forelæsninger mm. Det centrale er, at 

undervisningen ikke udelukkende betragtes som 1 modul=1 lærer.  

Hvis den enkelte lærer vurderer, at der i det enkelte forløb er brug for 

to eller flere lærere, så tilrettelægges forløbet ud fra det. Er det behov 

for en forelæsning om et givent emne med efterfølgende 

gruppearbejde kan forløbet planlægges ud fra det.  

Projektets omfang 

 

En del af undervisningen vil planlægges, afholdes og evalueres i 

samarbejde med en eller flere kolleger. Noget af undervisningen vil 

også foregå under almindelige forhold.  

 

Vi tænker os, at det samlede antal undervisningsmoduler 

skemalægges som hidtil, men at der indlægges yderligere moduler, så 

klasserne principielt har skemalagt undervisning med fire moduler 

hver dag (onsdag undtaget, hvor der er tre moduler) – i alt 19 moduler 

og at den til faget hørende arbejdstid allokeres hver lærer som hidtil.  

 

Det betyder, at der i løbet af en uge vil være 2 – 3 skemapositioner, 

som ikke er udnyttet som udgangspunkt. Lærerne kan dog lægge 



noget af deres arbejdstid her, idet eleverne (eller grupper af elever) 

skal være til stede. Eleverne kan i omvendt regne med, at lektiebyrden 

i dette tilfælde reduceres. 

 

Undervisningen lægges parallelt (i det omfang, det kan lade sig gøre). 

De to klasser er også nødt til at læse efter samme studieplan. 

 

Eksempel: mediefag: de to mediefagslærere kan tilrettelægge et 

forløb om filmproduktion, hvor den ene forelæser om lyd, hvorefter 

de to lærere går rundt til eleverne og instruerer i den konkrete 

lydoptagelse. Det samme kunne overføres til klassens øvrige 

fællesfag. 

 

Projektet giver også nogle indlysende muligheder i forbindelse med 

de fastlagte tværfaglige forløb, dansk-historie-forløbet (lange linjer), 

AT, AP og studieretningsfagsforløbene. 

 

På et heldagsmøde gennemgår vi nogle flere eksempler sammen.  

Opfølgning og 

evaluering  

Vi skyder projektet i gang med en hel dag, hvor vi præsenterer 

projektet, og hvor klassernes lærere får mulighed for at planlægge 

undervisningen. I midten af skoleåret tager vi endnu en dag, hvor vi 

midtvejsevaluerer og endelig i slutningen af året evaluerer vi projektet 

med henblik på anbefalinger og nye/andre tiltag i forlængelse af 

projektets formål.  

 

 


