
Herunder er der forslag til nogle uddybende spørgsmål, som læreren kan anvende i dialogen med eleverne 
om resultatet af den formative evaluering, og hvilke forandringer elever og lærer sammen vil foretage i den 
fremtidige undervisning. 

Forslag til uddybende spørgsmål i forhold til afsnittet ”Ressourcesyn”  

Jeg glæder mig til at lære noget i undervisningen. 

 Hvad skal der til for, at du glæder dig til undervisningen? 

 Kom med eksempler på hvad der gør en vellykket dag på skolen ?  

Jeg synes, at vi har et godt socialt miljø. 

 Hvad er et godt socialt miljø? 

 Hvordan viser det sig på klassen, at vi har et godt socialt miljø? 

 Hvilke tegn viser, at vi har det godt? Er det f.eks. ved at alle er konstruktive og bidrager ved 
gruppearbejde , ved klassediskussioner, at man lytter til hinanden, at man er god til at stille 
spørgsmål til hinanden , at man hjælper hinanden? 

 Har vi en positiv og støttende atmosfære, som støtter vores fælles læring? 

Min lærer ved, hvad jeg er god til. 

 Hvordan ved du, at din lærer ved, hvad du er god til? 

 De ting vi hver især er gode til – kunne vi bruge det mere aktivt i undervisningen? 

 Hvordan kan vi bruge hinanden til være tydelig på, hvad vi hver især mangler at lære og hjælpe 
hinanden med at sætte fokus på træning af det?  

Min lærer kan lide os. 

 Hvordan oplever I, at læreren kan lide jer? 

 Hvordan viser en lærer at han/hun kan lide sine elever, at han/hun vil anstrenge sig for at bidrage til 
en god undervisning for alle og for den enkelte? 

 Hvilke fremadrettede aftaler skal vi så lave om det? 

Forslag til uddybende spørgsmål i forhold til afsnittet ”Mangfoldighed og fællesskab” 

Jeg har mulighed for at lære på den måde, jeg synes er bedst. 

 Hvordan finder du ud af, hvordan du lærer bedst? 

 Prøv at beskrive, hvordan du lærer bedst? 

 Hvad skal det betyde for vores undervisning? 

Jeg lærer noget af de andre elever. 

 Hvordan lærer de andre elever noget af dig? 

 Hvordan lærer du de andre elever noget? 

 Hvordan hjælper du de andre elever med at lære noget? 

 Hvordan skal vi tilrettelægge undervisningen, så I kan bruge hinandens viden? 

 Hvilke gode læringsmuligheder giver det os at bruge hinandens erfaringer? 

 Jeg er med til at tilrettelægge vores undervisning. 

 Hvordan kan eleverne være med til at tilrettelægge undervisningen? 

 Hvad opnår vi ved, at eleverne er med til at tilrettelægge undervisningen? 



 Hvordan kan vi her på holdet få en god dialog om planlægning og gennemførelse undervisningen, så 
vi alle er med til at få det bedste ud af den? 

 Hvor ofte skal vi bruge denne evaluering (ugentlig, hver 14. dag, hver måned)? 

Vores undervisning er meningsfuld og spændende. 

 Hvornår er undervisningen meningsfuld og spændende? 

 Hvorfor oplever du undervisningen som meningsfuld og spændende? 

 Hvad er det, der gør undervisningen meningsfuld og spændende for dig? 

Forslag til uddybende spørgsmål i forhold til afsnittet ”Individuel udfordring og tryghed” 

 Jeg får løbende tilbagemelding på, hvordan det går. 

 Hvordan får eleverne løbende tilbagemelding på, hvordan det går? 

 Hvordan kan eleverne bruge tilbagemeldingen på, hvordan det går? 

 Får du tilbagemelding på, hvordan det går både fra læreren og fra de andre elever på holdet? 

 Tilbagemeldinger på dit arbejde er for at give dig fokus på, hvor du skal sætte ind. 

 Hvordan gør vi det bedst muligt, så vi både bruger mig som lærer, men at I også bruger hinanden til 
feedback og lærer af det ? 

 Er vi gode til at stille høje og tilpasse forventninger til hinanden ? 

Jeg kender mit standpunkt og mine udfordringer. 

 Ved du om du har nået dine mål? 

 Hvordan har vi nået vores fælles mål på holdet? 

 Oplever du, at læreren og du selv har føling med din læring? 
o hvad du er god til 
o hvad du skal fokusere på 
o hvad du skal have hjælp til 

 Er det tydeligt for dig, hvad du skal lære? 

 Hvad du skal kunne inden for hvert emne? 

Jeg kan få støtte til at gennemføre skoleforløbet. 

 Har du efterspurgt støtte? 

 Hvad oplever I som støtte? 

Min lærer er opmærksom på, hvordan jeg trives. 

 Hvordan ved eleverne, at læreren er opmærksom på, at de trives? 

 Hvordan oplever I, at læreren er opmærksom på elevernes sociale, personlige og faglige trivsel? 

 Hvordan er eleverne opmærksomme på, at læreren trives i undervisningen? 

 Er vi gode til at opdage, hvis nogen af os ikke trives? 
o Er vi gode til at gøre noget ved det? 
o Sikrer vi os, at nogen gør noget? 
o Er vi gode til at opmuntrer hinanden? 

 


