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PLOT (Protocol for Learning Over Time) 

Forord 

PLOT er et observationsprotokol, som er udviklet i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojektet “Digital Projektdidaktik i de frie skoler”1 fra 

2015-2017. Observationsprotokollen blev udviklet med henblik på at identificere mønster for undervisning og læringsmuligheder for eleverne. Dels 

registrerer protokollen forskellige typer af aktiviteter, dels scores der forskellige kvalitetskriterier. Et af delformålene var også at identificere ændring 

af undervisnings- og læringsmønstre hen imod mere projektorienteret undervisning2. 

Inspireret af Thomas Illum Hansen (UCL) har vi navngivet observationsguiden til PLOT - Protocol for Learning Over Time for at understrege at tid er 

en afgørende og dynamisk enhed for undervisningsobservationer. Tidsregistreringen blev muliggjort af af et digitalt registreringsværktøj Smartobs 

(www.smartobs.net), som blev udviklet 2015 af Jeppe Bundsgaard DPU, Aarhus University3. Værktøjet har to vigtige funktioner: a) tidsstempler som 

er den grundlæggende registreringsenhed i minutter; b) en dynamisk codestruktur som muliggær forskellige kodestrategier (herunder betingede koder). 

Værktøjet finde nu i en ny version https://observe.education/ (2020). 

Observationsprotokollen er blevet udviklet med collegial feedback fra Stinus Storm Mikkelsen, Marie Falkesgaard Slot, Karsten Agergaard, Peter 

Brodersen, Birgit Orluf and Mette Damgaard. 

Stefan Ting Graf 

Leder af forskningsprojektet, Center for Anvendt Skoleforskning 

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskolen, 2017 

English version 2021 

                                                 

1 Stefan Ting Graf and Stinus Storm Mikkelsen, "Udvikling I Og Forskning Fra De Frie Skoler," in Digital Projektdidaktik, ed. Stefan Ting Graf and Stinus Storm Mikkelsen (Århus: 

Århus Universitetsforlag, 2021). 
2 Stefan Ting Graf, "Et Komparativt Blik På De Frie Grundskolers Undervisning," in Digital Projektdidaktik, ed. Stefan Ting Graf and Stinus Storm Mikkelsen (Århus: Århus 

Universitetsforlag, 2021). 
3 Jeppe Bundsgaard and Thomas Illum Hansen, "Blik På Undervisning," in Skoleudvikling Med It - Forskning I Tre Demonstrationsskoleforsøg I, ed. Jeppe Bundsgaard, et al. 

(Århus: Århus Universitetsforlag, 2018). 

http://www.smartobs.net/
https://observe.education/
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Observationsguide (manual) til observatører (raters) i Digital Projektdidaktik i de frie skoler (Digipro) 

1. Instruktion til observationsprocedure 

1.1. Begynd på en observation 

1. Gå ind på observationssredskabet. 

2. Vælg Observer, skriv ”Digi” i Studie og vælg Digital Projektdidaktik, og skriv Kodeord ”digi1234” 

3. Skriv dit navn eller initialer under Observatør 

4. Vælg skole, klasse, fag og lærer (Vigtigt: Efter du har 

tastet de første 2 bogstaverde, giver systemet dig 

valgmuligheder (prædiktion). Du SKAL vælge de 

foretrykte valgmuligheder) 

 Klasse: Hvis uheldet er ude og du ikke kan 

vælge den rette klasse, så brug muligheden 

”andet” og skriv det korrekte i kommentarfeltet. 

 Fag: Du skal som udgangspunkt vælge det, der 

står på skemaet. Hvis læreren fx siger ”i dag har vi 

dansk”, selvom der står historie på skemaet, så 

vælg dansk. Hvis det er tydeligt, at det drejer sig 

om et tværfagligt forløb, projektforløb,, så vælg 

det.  

 Ud over alle skolens fag kan du vælge: ”Tværfaglig undervisning” (herunder også ikke fagopdelt undervisning), ”Projektorienteret 

undervisning” (kun hvis det er eksplicit, også projektforløb), ”Understøttende undervisning”, ”Valgfag” og ”Andet”. Andet vælges, hvis det er 

morgensamling, et stort elevmøde, en brandøvelse, eller lignende. 

 Lærer: Hvis ikke den planlagte lærer underviser, registrer som ”vikar”, selvom det også kan være en forældre. (noter evt. i kommentarfeltet) 
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5. Vælg Start session 

 En session er defineret som en sammenhængende undervisningsenhed med en begyndelse og en afslutning. Det kan enten være en lektion i 

Kristendom, et lektiecafé eller en hel formiddag med fremlæggelser af projektprodukter. En session består af et antal sekvenser. 

 Der skal vælge ny session, hvis der begynder en ny enhed, typisk når en lærer eller et fag skifter og det er afbrudt af en pause. Fx registreres en 

ny session, når Dansk afsluttes og Understøttende undervisning begynder. Hvis der opstår tvivl, fx hvis danskelektionen slutter med fysisk 

aktivitet, hvor der skulle have været en pause, og næste time i kristendomskundskab begynder med samme lærer, gælder følgende: registrer det 

mellemliggende som nu session fx understøttende undervisning eller undlad at registrere. Benyt evt. kommentarfeltet. 

 Se desuden afsnit om ”afslut session”! 

 Hvis det blot er en test, så afkryd ”afprøvning” 

 Denne procedure indtil her udføres bedst inden undervisningen starter. 

1.2. Registering af sekvenser inden for en session 

1. Vælg sekvens! 

 For at begynde tidsregistering af undervisning skal du 

vælge Ny sekvens 

 Du kan allerede skrive kommentarer i det Generelle 

kommentarfelt. 
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2. Begynd med registeringen! 

 Tidsregistering sker automatisk og opdateres hver gang du vælge 

ny sekvens. Det er meget vigtigt, at vi registrerer en ny sekvens. 

 Det er muligt at rette i tidsregistering, også når du er længere og 

skal går tilbage. 

 En sekvens er defineret på to måder. Der skal vælges Ny sekvens 

hver gang 

1) situationen skifter i forhold til de 9 valgmuligheder under 

sekvens, fx når der skiftes fra Ankomst til Rammesætning og 

når der igen skiftes til Gruppeaktivitet osv. 

2) når hovedaktiviteten indenfor den samme organisationsform skifter, fx når der under et gruppearbejde skiftes fra at undersøge ting til 

at producere en video, eller når der skiftes fra Klasseaktivitet med Faglig samtale til Klasseaktivitet med Evaluering til fx Klasseaktivitet 

med Andet osv. 

 

1.3. Gennemfør registrering af sekvenser 

Fortsæt registreringen for hver sekvens. Alt efter valg af sekvens og/eller hovedaktivitet dukker forskellige kategorier med en række items op. Nogle 

kategorier skal besvares, andre har ikke denne betingelse. Oversigter over kategorier og items findes under afsnit 2. 

Man kan altid scrolle tilbage til tidligere registreringer og ændre, herunder timestamp. Men pass på ikke at spille tid med det og ikke kunne følge med i 

det nye. 

1.4 Afslutning af sessionen 

1. Det er vigtigt at registeringen af en session afsluttes korrekt (angående definition af en session ser afsnit 1.1. 

Inden du afslutter registreringen er følgende tre ting meget vigtig. 
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1. Uanset hvad, vælg allersidst altid Ny sekvens -> 

”Opsamling/afslutning” og registrer de nødvendige items. 

2. Hvis ikke du har brugt det generelle kommentarfelt løbende, så er det 

en mulighed for at notere nogle ting, som forekommer dig vigtigt for at 

forstå din registrering. Det er dog ikke nødvendigt. Hvis den sidste 

session samlet set har været præget af projektorienteret undervisning eller 

projektundervisning/-arbejde/-opgave, så noter det. 

3. Enhver registrering af en session, skal afsluttes med ”Afslut 

session”, som befinder sig helt nederst på siden (lige efter det generelle 

kommentarfelt) ellers bliver data ikke korrekt registreret. Aldrig luk bare 

for devicen eller bare forlad browseren. 

 

1.4. Observationsregler 

1. Følg den udvalgte klasse hele dagen uanset hvad de laver. 

2. Hvis ikke det er muligt, organiser ad hoc en dobbeltregistrering, dvs. registrer en klasse som en af dine medstuderende registrerer. for at det tæller 

som dobbeltregistrering, må ikke koordinere hvad I registrerer. 

3. Det drejer sig altid om at skønne hovedsporet, hovedaktviteten eller hovedfokus, som kan iagttages. 

4. Man følger undervisningens hovedgruppe. Hvis klassen bliver delt op(fx drenge og piger), hvor den ene del skal gøre noget andet (evt. men en 

ledsager) og læreren fortsætter undervisningen med resten, så følg den rammesættende lærers undervisning. Hvis de to store grupper hver får en 

egentlig opgave, så er der tale om gruppearbejde med to grupper. 

5. Ved gruppeaktivitet, følger man én tilfældig gruppe og registrerer ud fra den. Ved flere gruppeaktiviteter i samme session følg den samme gruppe. 

Hvis gruppearbejdet foregår rummæssigt spredt, vælg en gruppe hvor du har størst chance for at holde høje med læreren. Ved dobbeltregistrering 

vælg den samme gruppe. 

6. Hver gang en organisationsform (sekvens) eller hovedaktiviteten skifter, skal man vælge ny sekvens. Ellers ikke. 
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7. Hvis man er meget usikker i sit skøn, og især hvis der er et item, som skal registreres men ikke kan afgøres, brug enten ”andet” eller ”ved ikke”. I 

tilfælde hvor dette ikke har været mulig, og du er blevet tvunget til at registrere noget som er meget tvivlsomt, så skriv det i det store 

kommentarfelt. 

8. Brug ventetiden til evt. at registrere de konkrete læremidler og andre kommentarer i det generelle kommentarfelt 
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2. Oversigt valg i hver session (Kategorierne optræder kun i rækken for den valgte sekvens) 

Valg af sekvens 
(betingelse) 

    

1. Ankomst/genopstart     

2. Ventetid     

3. Pause     

4. Rammesætning 

Formidling af aktivitetsstillads 
(betingelse4) 

 Formidlet 

 Ikke formidlet 

 Ved ikke 
 

Formidling af mål (betingelse) 

 Formidlet 

 Ikke formidlet 

 Ved ikke 
Formidling af indhold/faglighed 
(betingelse) 

 Formidlet 

 Ikke formidlet 

 Ved ikke 

Differentiering formidlet 
(betingelse) 

 Formidlet 

 Ikke formidlet 

 Ved ikke 

 

5. Aktivitet på årgang/skole Hovedaktivitet (set fra eleven) 
(betingelse) 
1. Faglig samtale: 
2. Lærerformidling (at lytte): 
3. Træning: 
4. Faglig oplevelse: 
5. Undersøgelse/bearbejdning/ana

lyse: 
6. Produktion:  
7. Fremlæggelse:  
8. Stationsarbejde: 
9. Evaluering/feedback: 
10. Positiv social aktivitet: 
11. Andet (angiv i kommentarfelt): 

Mål 

 Til stede 

 Ikke til stede 

 Ved ikke 
 
Stillads indhold/faglighed 

 Til stede 

 Ikke til stede 

 Ved ikke 
 
Stillads til aktiviteter 

 Til stede 

 Ikke til stede 

 Ved ikke 

Differentiering (betingelse) 

 Til stede 

 Ikke til stede 

 Ved ikke 

Anvendte læremidler 

 Hvilke digitale læremidler 
anvendes? 
[Kommentarfelt] 

 Hvilke analoge læremidler 
anvendes? 
[Kommentarfelt] 

 
Bruges it til at støtte (flervalg, 
betingelse) 

 Hovedaktiviteten 

 Tids 

 Samarbejde 

 Kommunikation 

 Kompenserende it-brug 

 Ved ikke 

6. Klasseaktivitet 

7. Gruppeaktivitet 

8. Individuelt aktivitet 

9. Opsamling/afslutning      

                                                 

4 Betingelse: skal udfyldes. Der optræder en rød trekant, hvis feltet mangler, og et flueben, hvis der er valgt; flervalg: man kan vælge flere items under denne kategori. 
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1 Undervisningsparathed (betingelse) 

 Stille eller normal lydniveau 

 Enkelte elever forstyrrer højlydt 
resten 

 Situationen er højlydt og i opløsning  

 Antal elever i ved opstart 

 Færre end 14 elever 

 14-19 elever 

 20-25 elever 

 25-28 elever 

 Flere end 28 elever 

 
 

2 Årsag (betingelse og flervalg) 

 Eleverne har tekniske problemer 

 Anden elevårsag (fx konflikt, noget 
socialt) 

 Læreren har tekniske problemer 

 Anden lærerårsag (fx bøger mangler) 

 Skolens it-udstyr el. net svigter 

 Anden forstyrrelse udefra (fx 
skolelederen kommer) 

  

3     

4   Antal elever i ved opstart 
Se ovenfor 

 

5 Monologisk/dialogisk (betingelse) 
Kun ved aktiviteten lærerformidling 

 Monologisk formidling 

 Dialogisk formidling 

 Ved ikke 

 Elevernes brug af personlige it-devices 
(betingelse) 

 Alle elever bruger devices 

 Enkelte elever brugte devices 

 Ingen brugte devices 
 

 

6   

7 Vejledning (betingelse) 

 Læreren proaktivt opsøger elever 

 Elever proaktivt opsøger læreren 

 Lærer og elever opsøger hinanden 

 Ingen vejledning 

 Ved ikke 

Samarbejde (betingelse) 

 Parallelt arbejde 

 Kooperation 

 Kollaboration 

 Ved ikke 

 

8   

9 Faglig/social marginalisering 

 Ikke til stede 

 1-2 elever 

 3 eller flere elever 

 Ved ikke 

Tilbagekobling til rammesætning 
(betingelse) 

 Til stede 

 Ikke til stede 

 Ved ikke 

Undervisningens sted 

 Klasse-/faglokale/gruppegrum 

 Hele skolen blev inddraget 

 Aktiviteter uden for skolen 
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3. Præcisering af kategorierne 

Valg af sekvens 

1. Ankomst/genopstart: Det er defineret som den tid der går fra officielt (ifølge lektionsstruktur eller anden officiel annoncering af timens 

begyndelse, fx af en lærer) til reelt undervisningsstart (hvor man trykker på en ny sekvens, oftest rammesætning). Det kan enten være i 

begyndelsen af en time eller efter officielle eller læreraftalte pauser (genopstart) 

Læreren skaber ro, ”I skal sætte jer ned”, ”Martin, ta huen af”, afklaring af mindre kontroverser, af sociale konflikter (se klassesamtale social), 

praktiske aftaler, opstart af computere mv.  

2. Ventetid: Defineres som en situation, hvor en igangværende organisationsform/aktivitet afbrydes eller går i stå. pga noget uventet (i 

forventning om en fortsættelse) og hele klassen skal vente. Når ventetiden er slut, starter man en ny sekvens med enten den 

organisationsform/aktivitet som var i gang inden ventetiden eller noget nyt (fx ny rammesætning: ”Vi bliver ikke færdig i dag, så nu er der 

frilæsning”, ny organisationsform: ”Vi må slutte gruppearbejde og samles alle til afslutning”) 

3. Pause: Defineres som en eksplicit pausesituation, hvor der forventes at sessionen fortsætter (fx 3 lektioners fremlæggelser med lærerindlagte 

pauser). Vær opmærksom på pausens længde. Hvis undervisningen ikke begynder til tiden efter en pause, så registreres dette som ny 

ankomst/genopstart (pkt 1). 

4. Rammesætning: Defineres som den meta-situation til ”time on task”, hvor læreren enten indleder undervisningssessionen eller senere 

grundlæggende restrukturerer undervisningen med hele klassen, fx efter ventetid eller pause. 

” vi skal have natur/teknik, vi skal undersøge om der er kommet mere vandpest i åen siden sidst og starte med at skrive noter om dette til vores 

rapport …”, ”Godt, det vi skal nu, er at vi sætter os ned igen og finder x bog frem…” eller ”vi har desværre ikke tid mere til at gøre gruppeaktivitet 

færdig, så vi samler op i klassen nu” 

5. Aktivitet på årgang/skolen: er en organisationsform, hvor der samles en større gruppe end det der på skolen opfattes som klasse. Samlinger med en 

hel årgang ved flere spor, skolesamlinger. 

6. Klasseaktivitet: er en organisationsform, hvor hovedaktiviteten og -fokus er fælles. Når hele klassen eller i det mindste halvdelen er samlet (det kan 

også være en opdeling i piger og drenge, selvom det ikke er helt halvdelen). Klassen kan godt består af flere årgange, hvis skolen opfatter det som 
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klasse. Det er også klasseaktivitet, hvis der forekommer aktiviteter som korte dialoger med elever, kortvarig pararbejde, kort summen i grupper i 

rammen af klasseaktivitet. Klasseaktivitet er en bred kategori. 

Dog: Hvis alle elever arbejder individuelt (enten med samme eller forskellige opgaver) og sidder på deres pladser ligesom i klasseundervisning, 

mens læreren går rundt og en gang i mellem siger noget til hele klassen, registreres det som individuelt arbejde. 

Det defineres, at hovedaktiviteten stationsarbejde altid forudsætter sekvens klasseaktivitet, idet den principielt kan indeholde både gruppe- og 

individuelt arbejde. 

7. Gruppeaktivitet: er en organisationsform, hvor undervisningen er struktureret som gruppeaktivitet, dvs. grupper har enten parallelt den samme eller 

forskellige opgaver. Det kan også være at eleverne arbejder i projektgrupper over længere tid. 

8. Individuelt aktivitet: er en organisationsform, hvor undervisningen hovedsagligt er struktureret som individuel aktivitet. De enkelte elever sidder 

enten hver især med den samme opgave eller med hver sin opgave. I sidste tilfælde markerer man, at der er tale om differentiering. 

9. Opsamling/afslutning: Defineres som den meta-situation til ”time on task”, hvor læreren afslutter sessionen i forhold til den første rammesætning 

for den løbende observation (det kan enten være opsamling af timen, af flere timer i stræk eller af en hel dag). 

 Det er nødvendigt altid at vælge opsamling/afslutning inden man afslutter registreringen, idet der er indbygget nogle generelle registreringer 

for sessionen. 

Valg af hovedaktivitet 

Til hver undervisningssekvens (Årgang/klasse/gruppe/individuelt) knyttes en hovedaktivitet. Hovedaktiviteten er et skøn af den dominerende 

aktivitet (hovedspor) set ud fra eleven perspektiv (bemærk: Lærerformidling set ud fra eleven er at lytte). 

1. At lytte til et oplæg (lærer el. andre) Læreren holder et oplæg med fokus på at formidle fagligt indhold. Det er ofte den typiske situation, når 

læreren står ’ved tavlen’, holder oplæg, fortæller eller formidler noget. I stedet for læreren, kan det også være en anden person (fx politimanden, 

mobbekonsulenten, …) Hvis en elev formidler noget, så er hovedaktiviteten Fremlæggelse (elever). Der skal formidles noget, som er relevant 

(fagligt indhold, beretning fra jægersoldat, …). Situationen kan godt indeholde spørgsmål til og fra elever, som er opklarende, eller 

kontrolspørgsmål, men hovedaktiviteten er formidling. Afgrænses især til faglig samtale, som er mere dialogisk. 

2. Faglig samtale (med fokus på at fremme elevernes tænkning om indholdet): en faglig samtale med eller uden ordstyrer, læringssamtale, herunder 

også brainstorm, udarbejde begrebskort, lave et mindmap, strukturere stoffet eller viden, udarbejde en opgavebesvarelse. Faglig samtale kan være: 
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- Med læreren som ordstyrer: Det afgørende kriterium er samtalens karakter. Den skal ikke være lærercentreret, men give rum til elevernes 

ræsonnementer, typisk ved åbne spørgsmål og evt. også indeholde samtaler mellem eleverne. Læreren er ikke formidler, men moderator. 

Afgrænses især til lærerformidling med opklarende spørgsmål.  

- I løbet af gruppeaktivitet med eller uden ordstyrer: Det er tilfældet, når der i gruppen føres en faglig samtale for at løse en opgave, 

udarbejde en drejebog om flygtninges situation, udarbejder et mindmap over et fænomen m.m. Det centrale er, at det indholdsmæssigt 

faglige står i centrum, fx begreber og deres forståelse, fortolkning eller anvendelse, eller et fænomens indholdsmæssige struktur, 

reaktivering af fagbegreber, afklaring af forforståelser. Denne aktivitet skal afgrænses mod pkt 5 (Undersøgelse/analyse/databearbejdning), 

hvor en eventuel samtale tager udgangspunkt i det undersøgte materiale eller de indhentede data, fx data fra eksperiment eller interview 

3. Træning: der øves noget (oftest færdigheder som læsning, regning, rytme, men også fx faktuel viden som ordforråd eller geografisk viden), hvor 

hovedfokus ligger på at gennemføre aktiviteten uden at der iværsættes refleksion, sikres kvalitet eller forståelse. Det kan også være en konkurrence 

eller leg, hvor visse ting skal trænes/øves, fx læsebånd. 

4. Faglig oplevelse: kan være formidling gennem medier, fx en dokumentarfilm, en film, et teater- eller musikstykke, en udstilling m.m., som skal 

bruges til faglig viderebearbejdning. fx lytte til litteratur, poesi eller musik, se film, anskue og bedømme æstetiske genstande, foretage kropslige 

eksperimenter eller øvelser (fx tillidsøvelser). Afgrænsning: Film til ren underholdning eller som social begivenhed registreres under pkt 9 (positiv 

social aktivitet). 

5. Undersøgelse/analyse/databearbejdning: fx internetsøgning, at gå på bibliotek, laboratoriearbejde, at gennemføre interviews, eksperimentere, 

generere eller bearbejde data på anden vis. Naturligvis burde en undersøgelse/analyse/databearbejdning også altid være faglig, men her registreres 

det, når selv undersøgelses-aktiviteten eller håndtering af materiale/data efter indhentning står i centrum. Der er en GEN-stand, som er uden for 

eleverne, som skal bearbejdes.Afgrænsning især imod pkt 2 (faglig samtale), hvor man ikke nødvendigvis forholder sig til en undersøgt genstand. 

6. Produktion: eleverne udarbejder på et produkt, som skal formidles, udstilles eller på anden vis præsenteres: Fx at optage en film. Produktion 

indeholder samtaler om det produktionsfaglige og det formidlingsmæssige, fx klipning, indstillinger, genrer, udtryksformer, m.m. Men når elever 

udvikler et filmmanuskript, hvor de fører faglige samtaler om det, filmen handler om, skal man registrere det som faglig samtale.  

7. Fremlæggelse: eleverne fremlægger i klassen noget fagligt. Fremlæggelser indeholder typisk også lærer og elevkommentarer, spørgsmål og korte 

evalueringer. Først når der sættes en ny ramme, som hedder feedback eller evaluering, at man skal registrere en ny sekvens. 

8. Stationsarbejde: Der er tale om en slags stations- eller værkstedsarbejde, hvor hver elever eller mindre elevgrupper bevæger sig fortløbende fra én 

type opgave til en anden, efterhånden som de færdiggør opgaver. Stationsarbejder forudsætter at man vælger Klassearbejde som 
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organisationsramme, selvom der principielt forekommer både individuelle og gruppeopgaver. Opgaver kan både være selvvalgte eller lærerstyrede. 

Kan fx være opgaveark, som ligger i mapper, som eleverne selv kan snuppe og tage med sig ned til deres pladser. Det afgørende kriterium er, at 

opgaverne er forskellige dvs. indeholder mindst to af de følgende: træning, produktion, undersøgelse, evaluering og faglig samtale. Afgrænsning: 

hvis alle opgaver blot er træningsopgaver (træningsstationer i matematik eller idræt) registeres det som træning for enten individuel eller 

gruppearbejde. 

9. Evaluering/feedback: Det er vigtigt, at eleverne evaluerer, fx giver feedback eller skal skrive ned hvad de har lært, eller at lærer og eleverne 

evaluerer sammen. Hvis læreren evaluerer, så skal det registreres som Opsamling/afslutning. 

10. Positiv social aktivitet: er at se en film som hygge, fødselsdag, uddeling af flødeboller, julehygge, leg som har et socialt formål. Fx læreren 

gennemfører rekreativ højtlæsning (fx ved spisning), eleverne ser film i rekreativt øjemed, eleverne spiller computer, rundbold, bordtennis, 

eleverne spiller eller bytter kort o.lign. 

11. Andet [angive hvad i kommentarfeltet]: herunder regnes fx test, klasseråd, morgensang, lektiecafé, praktiske aftaler om lejrskole, udflugter, 

klassefest, tandlægebesøg, ordensregler, principper for samvær eller sager, som eleverne bringer op. Også spørgsmål om konflikter, som ikke bare 

at skabe ro, men som er en slags undervisning i god opførelsel, eller hvor der diskuteres principper. Bemærk: irettesættelse og sociale konflikter 

som gør at undervisningen går i står eller resten af klassen må vente, registreres som ventetid.  

Antal elever ved opstart 

Man kan angive antal elever både ved ankomst/genopstart og ved rammesætning. Man skal kun gøre det én gang. Hvis antal elever skifter dramatisk, 

så er det bedst at registrere ny session, dvs. en ny form for undervisning. 

Undervisningsparathed 

Lydniveau skal kun registreres under ankomst/opstart og ventetid. Det er afgørende at måle graden af forstyrrelse af dele eller hele klassen i forhold til 

hvor megen energi det vil kræve at få klassen blive undervisningsparat. 

 Stille eller normal lydniveau: Det er en meget bred kategori, idet børn inden undervisningen eller efter en pause godt kan være livlige. Men 

det tager læreren ikke lang tid at at gå over til rammesætning. 

 Enkelte elever forstyrrer højlydt resten: Det er en tydelig situation, hvor de fleste rimeligvis er klar til undervisningen, men der er nogle 

enkelte der laver ballade enten for sig selv (at spille fodbold i klasseværelset eller andre regelbrud) eller direkte forstyrer andre for at drage dem 

ind i en konflikt (fx at tage ting væk fra dem, skubbe til dem). Læreren skal bruge krudt på at skabe ro, inden rammesætning kan begynde. 
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 Situationen er højlydt og i opløsning: Hele situationen inden undervisningen er ude af kontrol. De fleste elever forstyrrer eller er forstyrret, og 

der råbes. Læreren skal bruge en del energi på at få løst konflikter eller bare håndhæve en rimelig orden, så undervisningen kan begynde. 

Årsag 

Der registreres efter to kriterier. 1) Om årsagen skyldes eleverne, lærerne eller noget udefra. 2) Om det skyldes noget teknisk/tekniske kompetencer 

eller noget andet. 

Formidling af mål 

 Formidlet: Denne kategori skal registrere om målene for undervisningen og læringen er mundtligt og/eller skriftligt formidlet. Formidlet 

betyder, at målene bliver forklaret, så eleverne som minimum har mulighed for at opfatte/forstå dem. Formidlet betyder i bedste forstand, at 

eleverne bliver involveret i en samtale om eller på anden vis inddraget i målsætningerne. 

 Ikke formidlet: Ikke formidlet betyder, hvis målene slet ikke bliver nævnt eller kun pro forma nævnt, uden tydelig deltagtigørelse af eleverne. 

 Ved ikke: 

Formidling af indhold/faglighed 

 Formidlet: Formidlet betyder ligesom ovenfor, at indholdskategorier eller faglige krav er mundtligt og/eller skriftligt tydeliggjort for eleverne. 

Kravene er nævnt, demonstreret, forklaret eller måske begrundet, eller læreren henviser, hvor de faglige kriterier kan findes. Indholdskategorier 

er kategorier, begreber eller faglige metoder som knytter sig til målene og tema (fx hvad skal personkarakteristikken indeholde, krav til 

eksperimentet).  

 Ikke formidlet: Ikke formidlet betyder, at eleverne er overladt til sig selv, hvad angår de faglige og indholdsmæssige kriterier. Læreren kan 

godt nævne faglige begreber, men det er meget usikkert, om eleverne forstår dem som angivelse af krav. Fx ”det drejer sig om kirkens magt i 

middelalderen”, men disse faglige termer forbliver diffuse. Eller laboratoriearbejde sættes i gang med en bestemt fremgangsmåde (blot 

aktiviteter), men det er uklart, hvorfor eksperimentet gennemføres eller hvilken faglig kvalitet de skal have. 

 Ved ikke: 
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Formidling af aktivitetsstillads 

 Formidlet: Formidlet betyder, at mindst én af de følgende forhold er formidlet: arbejds-/aktivitetsplan, samarbejdsrelationer, samarbejdsroller, 

tidsplan,  

 Ikke formildet: Der er ingen tids-/aktivitets-/arbejdsplan og ingen klarhed over samarbejdet. Læreren kan godt nævne eller antyde noget, men 

man kan ikke forvente, at elevernes har hørt eller forstået det eller kommer til at følge det. 

 Ved ikke: 

Mål: er mål til stede 

 Til stede: Denne kategori skal registrere om målene for undervisningens og læringens proces set ud fra eleven er til stede (skriftlig eller 

mundtlig). 

 Ikke til stede: Det er umuligt for eleverne at opfatte måleene for aktiviteterne/opgaven 

 Ved ikke: 

Stillads indhold/faglighed: indhold/faglighed er til stede 

 Til stede: Her skal der registreres om der er et indholdsmæssig/faglig stillads for aktiviteterne er til stede (mundtligt eller skriftligt). 

Indholdskategorier er kategorier, begreber eller faglige metoder som knytter sig til målene og tema (fx hvad skal personkarakteristikken 

indeholde, krav til eksperimentet).  

 Ikke til stede: Ikke til stede betyder, at eleverne er overladt til sig selv, hvad angår de faglige og indholdsmæssige kriterier. Læreren kan godt 

nævne faglige begreber, men det er meget usikkert, om eleverne forstår dem som angivelse af krav. Fx ”det drejer sig om kirkens magt i 

middelalderen”, men disse faglige termer forbliver diffuse. Eller laboratoriearbejde sættes i gang med en bestemt fremgangsmåde (blot 

aktiviteter), men det er uklart, hvorfor eksperimentet gennemføres eller hvilken faglig kvalitet de skal have. 

 Ved ikke: 
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Stillads til aktiviteter 

 Til stede: Til stede betyder, at det er muligt for eleverne at opfatte mindst én af de følgende forhold: arbejds-/aktivitetsplan, 

samarbejdsrelationer, samarbejdsroller, tidsplan,  

 Ikke til stede: Der er ingen tids-/aktivitets-/arbejdsplan og ingen klarhed over samarbejdet. Læreren kan godt nævne eller antyde noget, men 

man kan ikke forvente, at elevernes har hørt eller forstået det eller kommer til at følge det. 

 Ved ikke: 

Tilbagekobling til rammesætning 

 Til stede: Marker til stede, hvis læreren samler op på fx faglige mål, tema, produkter eller undersøgelser. Opsamlingen kan være konkluderere 

på det vi har lært i dag, perspektiverende til hvad det lærte kan bruges til eller gøre status med henblik på de næste faglige mål. Det kan også 

være, at læreren markerer, at ikke alle mål er nået og henviser det det opfølgende arbejde, hvor de resterende skal indhentes. Det kan også være, 

at opsamlingen resulteter i fagligt begrundede lektier.  

 Ikke til stede: Undervisningen ender uden egentlig fagligt relevant afslutning. Der bliver ikke skabt bro mellem rammesætning (mål, indhold 

eller aktiviteternes mening) og undervisningens udbytte. Opsamlingen er kun pro forma, dvs. det er kun de praktiske ting der følges op på som 

fx husk dit eller dat. Det gælder også lektier, som ”I gør det bare færdig til næste gang” eller ”I løser opgaverne på side 9”. 

 Ved ikke 

Formidlet differentiering 

 Formidlet: Det er eksplicit under rammesætningen, at eleverne skal gøre noget forskelligt? Fx har forskellige opgaver, forskelligt læsestof, 

forskellige veje. Hvis ikke det er synligt under rammesætningen, så skal det ikke registreres, selvom der senere viser sig differentering.  

 Ikke formidlet: det forventes at alle skal stort set gøre det samme. 

 Ved ikke: 
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Differentiering 

 Til stede: Du som observatør skønner om der er synlig differentiering. Det kan være forskellige måder at stilladsere elever på, fx forskellige 

repræsentationsformer, forskellige aktivitetsstilladser, forskellige mål, forskelligt omfang, forskellig opgavetyper m.m. 

 Ikke til stede: Du kan ikke iagttage differentiering, m.a.o. alle elever gør parallelt nogenlunde det samme, det være sig grupper eller alle elever 

 Ved ikke: Ved ikke muligheden bruges også, når det ikke giver mening at spørge til differentieringen. 

Faglig/social marginalisering 

 Ikke til stede 

 1-2 elever: Der har været 1 eller 2 elever til stede, som tydeligvis ikke havde noget med hovedsporet at gøre. Man kan se, at de er ”uden for” 

gruppen. Enten venter de eller de har særligt tilrettelagte opgaver, som ikke er en del af differentiering på klassen. 

 3 eller flere elever: Det samme som ovenfør bar med 3 eller flere elever. 

 Ved ikke 

Monologisk/dialogisk 

 Monologisk formidling: Læreren formidler men nøjes med kontrolspørgsmål, opklarende spørgsmål i forsøget på at inddrage eleverne. 

Eleverns svar har kun den funktion, at stille lærerens fremadskriddende formidling tilfreds. Læreren giver selv straks svaret eller stiller sig 

tilfreds med, at én eller to elever siger, hvad lærerens forventer. 

 Dialogisk formidling: Læreren formidler, men stiller i begyndelsen eller  undervejses åbne spørgsmål, som inviterer til fælles undersøgelse, 

hvor elevernes svar tages alvorligt og er med til at styre lærerformidlingens retning. Det er rammesat som formidling, men den er afbrudt af 

eller karakteriseret som fælles undersøgelse. Afgrænsning mod faglig samtale, som er rammesat som samtale. 

 Ved ikke 
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Samarbejde 

 Parallelt arbejde: Eleverne arbejder mest hver for sig. Det kan godt være, at de mødes i gruppen, men der bliver kun truffet få formelle aftaler 

om hvem der gør hvad. Der iaggtages ingen fælles ansvar for opgaven. 

 Kooperation: Elevernes mødes og aftaler tydelige arbejdsopgaver og koordinerer det praktiske. Eleverne koordinerer deres arbejde, men det 

forholder sig ikke aktivt til, hvad de andre laver, giver ikke gensidig respons og arbejder ikke på en fælles kvalificering undervejs. Der er måske 

fælles ansvar i begyndelsen, men det forsvinder undervejs. 

 Kollaboration: Eleverne mødes og forhandler opgavestillingen, diskuterer løsninger, afklarer det indholdsmæssige/faglige og træffer 

bestlutninger om arbejdsfordeling og arbejdsplan. Eleverne diskuterer hinanden bidrag og delopgaver, giver hinaden repons, forsøger at skabe 

sammenhæng mellem delprodukterne og udviser fælles ansvar. 

 Ved ikke: 

Personlige it-devices 

 Elever brugte it-devices: flertallet af elever brugte aktivt it-devices (PC, tablets, smartphones) i undervisningen 

 Kun enkelte elever brugte it-devices: kun enkelte elever arbejdes med it-devices, mens resten bruger ingen. 

 Ingen elever brugte devices: undervisningen blev gennemført uden brug af personlige it-devices 

Anvendte læremidler 

Det drejer sig om åbne kommentarfelter, hvor alle relevante læremidlers konkrete navne skal nævnes. Det er dog ikke nødvendigt, at registrere 

artefakter som fx blyant, kridt, papir, udsmykning, inventar, m.m. Kommentarfeltet dukker op ved hver ny sekvens, men man skal kun registrere noget, 

hvis der kommer nye læremidler til. Læremidler, som udgår i næste sekvens, skal ikke registreres. Efter pause, ventetid eller ny rammesætning, skal 

læremidler fra den forudgående sekvens heller ikke gentages. Skriv blot ”ditto”. Det er ikke nok bare at skrive diverse bøger. Det er ikke nok bare at 

skrive film eller video, men fx dokumentarfilm om modstandsbevægelsen fra Filmstriben, videoklip om en musiker fra Youtube, Nyheder om 

flygtninge fra TV2, el. lign. 

Hvilke digitale læremidler anvendes?[Kommentarfelt]: angive navnet af alle digitale læremidler du ser, fx Trello, Matematikfessor, Danskedyr.dk, 

Gyldendals fagportal for dansk, m.m. 



 Digipro - observationsguide undervisning endline  

18 

Husk der findes tre typer af læremidler og overordnede portaler 

 funktionelle (fx mindmap-programmer, interaktiv white board, videndelings-, kommunikationsredskaber, blog, apps),  

 semantiske (fx wiki, it-opslagsværker, vidensportaler, internet)  

 didaktiske (fx iLitt, Danske dyr, fagportaler fra Clioonline) 

 skolens e-learningsplatform eller intranet angives kun hvis det aktivt bliver brugt. 

Hvilke analoge læremidler anvendes? [Kommentarfelt]: angiv navnet på alle analoge læremidler du ser, dvs. navnene på lærebøger (fx Hit med 

historien). Hvis det er lærerproducerede materialer angiv fx ”lærerproducerede opgaveark” 

Bruges it til at støtte 

 Hovedaktiviteten: hvis teknologien understøtter den registrerede hovedaktivitet for sekvensen 

 Tid: Fx hvis Trello, påmindelser eller kalenderfunktioner bliver brugt til at styre tid og deadlines 

 Samarbejde: Hvis it understøtter deling af filer, data eller produkter, fx også responsgivning 

 Kommunikation: Hvis it understøtter den praktiske og faglige samtale i læringsfællesskabet eller understøtter kommunikation uden for 

klassen/skolen. 

 Kompenserende brug: Elever bruger fx cd-ord, ordprædiktion, stavekontrol, højtlæsningsfunktion mv. 

Vejledning 

 Læreren opsøger elever: Foruden at læreren eller læremidlet stiller et stillads for eleverne til rådighed, opsøger læreren proaktivt elever med 

henblik på vejledning. 

 Elever opsøger læreren: Foruden at læreren eller læremidlet stiller et stillads for eleverne til rådighed, opsøger læreren proaktivt elever med 

henblik på vejledning. 

 Ingen vejledning: ingen vejledning i processen ud over lærerens eller læremidlets instruktion i begyndelsen 
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 Ved ikke 

Undervisningens sted 

 Klasse-/faglokale/gruppegrum: undervisningen i den registrerede session er kun foregået i klasse-/faglokale og i grupperum, samt bibliotek. 

Der kan godt være forekommet skift. 

 Hele skolen blev inddraget: Hele skolen bliver inddraget til aktiviteten i den registrerede session. Aktiviteten vil ikke kunne gennemføres 

uden inddragelse af hele skolen. Med andre ord det giver mening at inddrage hele skolen. Fx udsmykning af gangarealer, opmåling af 

gårdspladsen, teaterforestilling i pausen, vise andre rundt på skolen, opstilling af udstilling med projektprodukter, m.m. 

 Aktiviteter uden for skolen: ekskursioner, museumsbesøg, lejrskole, interviews i byen. 

Generel kommentarfelt 

Feltet dukker allerede op lige når man begynder registeringen, dvs. inden man har valgt ”ny sekvens”. Alt hvad man noterer der bliver stående gennem 

hele registrering af en session. Dvs. man kan løbende skrive videre på samme noter. 

Hvis man ved at det drejer sig om et regulært projektarbejde, en ekskursion eller en idrætsdag, som adskiller sig markant fra den typiske undervisning, 

så kan man allerede fra begyndelsen notere sådanne forhold. 

Hovedformålet er at notere forhold undervejs, som enten har voldt vanskelligheder eller bidrager til forståelsen af de valgte registreringer. 


