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- hvordan PLC kan understøtte en høj grad af 

aktiv deltagelse og elevinddragelse i en fælles 

skolepraksis



• Hvad ved vi om elevernes oplevelse af skoledagen og 
undervisningen

• Hvad er elevinddragelse, og hvordan knytter begrebet 
sig til medbestemmelse, motivation, mening, 
engagement og ejerskab

• Elevinddragende kompetencer hos elev og lærer

• PLCs rolle i styrkelse af en elevinddragende 
læringskultur på skolen
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Hvad vi skal snakke om



Hvad ved vi om elevernes 
oplevelse af skoledagen og 
undervisningen?



Hvordan eleverne fra 5.-9. klasse 
oplever skoledagen

• Eleverne generelt er glade for at gå i skole, men vi 
ved også, at deres motivation daler i løbet af 
skolegangen

• Den nationale trivselsmåling fra skoleåret 2016/17 
viser, at 37 % af eleverne i 9. klasse svarer, at de er 
enige eller helt enige i, at undervisningen giver dem 
lyst til at lære mere. For de elever, der lige er startet 
på mellemtrinnet, er tallet 53 %. 

• 46,9% af eleverne i udskolingen svarer at de sjældent 
eller aldrig er med til at bestemme, hvad der skal 
arbejdes med i klassen
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DCUM 2017 og Elevernes oplevelse af skoledagen og 

undervisningen, EVA 2018



Elevernes beskrivelser af undervisning, de 
oplever som motiverende og lærerig

• Det er afgørende er relationen til læreren 

• Det motiverer, når læreren kan støtte dem i deres 
læreproces ved at tro på dem og have forventninger til 
dem og ved at være klar og tydelig i rammesætningen 
af undervisningen

• Det motiverer, når læreren instruerer med blik for 
elevernes forståelse, og når de får mulighed for at 
være aktive og involveret i undervisningen

• Det motiverer dem, når de udfordres på et passende 
fagligt niveau
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Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen 

EVA 2018 



Følelsen af meningsløshed opstår ifølge 
eleverne, når de oplever

• ikke at få lavet noget

• ikke at lære og rykke sig

• ikke at bruge tiden på undervisning, som de bliver 
grebet af og kan se en mening med. 

• at undervisningen er ensformig, uvedkommende og 
svær at koble sig på

• at de indtager en passiv rolle i undervisningen
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Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen 

EVA 2018 



Lærere med en motiverende 
undervisningspraksis gør især tre ting 

• De investerer i det gode læringsmiljø

• De er ambitiøse på elevernes vegne

• De inddrager eleverne

Elevinddragelse handler om at skabe dialog mellem lærere og elever. Den 
vigtigste opgave for læreren er at lytte til eleven.

De mindsker deres taletid og lytter i højere grad til eleverne

De søger feedback fra eleverne, så de løbende kan justere deres 
praksis

De inddrager eleverne i at sætte mål for sin egen læring og i valg af 
emner, metoder og arbejdsformer,
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https://www.eva.dk/grundskole/goer-undervisningen-motiverende

https://www.eva.dk/grundskole/5-elementer-skaber-gode-undervisning-elever

https://www.eva.dk/grundskole/goer-undervisningen-motiverende
https://www.eva.dk/grundskole/5-elementer-skaber-gode-undervisning-elever


Folkeskoleloven og ministeren om 
elevinddragelse
§ 18 Stk. 4. På hvert klassetrin og i hvert fag samarbejder lærere og 
pædagoger, jf. § 29 a, løbende med den enkelte elev om 
fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde 
tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af 
arbejdsformer, metoder og stofvalg skal i videst muligt omfang 
foregå i samarbejde mellem lærere henholdsvis pædagoger, jf. § 29 
a, og elever.
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https://danskelove.dk/folkeskoleloven/18

”Det at have rammerne til at lave en anden slags 

undervisning end dér, hvor eleverne bare sidder og kigger 

op på en tavle”

Pernille Rosenkrantz-Theil i Folkeskolen.dk 23. august 2019
https://www.folkeskolen.dk/826926/minister-vi-er-kun-halvvejs-med-skolereformen”

https://danskelove.dk/folkeskoleloven/29a
https://danskelove.dk/folkeskoleloven/29a
https://danskelove.dk/folkeskoleloven/18
https://www.folkeskolen.dk/826926/minister-vi-er-kun-halvvejs-med-skolereformen


Hvad er elevinddragelse og 
hvordan knytter begrebet sig 
til medbestemmelse, 
motivation, mening, 
engagement og ejerskab



Elevinddragelse handler om 
demokratisk dannelse

En central del af elevernes demokratiske dannelse i skolen 
handler om, at eleverne kan tage ansvar og tilkendegive 
deres mening

Elevernes medbestemmelse i undervisningen er en 
dannelsesproces til samfundet, som er med til at skabe dem 
som mennesker

Klassen er et prøverum til at danne sig i et samfund, hvor 
eleverne må lære at tænke kritisk, tage stilling og involvere 
sig

10 Fink Ploug & Rikhof, KvaN 2019



Elevinddragelse er en pædagogisk didaktisk tilgang til 
undervisning, hvor klassekulturen er defineret af et 
inspirerende læringsrum, som rummer synlig læring, 
tydelig klasseledelse og løbende feedback

Det handler om:

• Synliggørelse af undervisningens formål, indhold og 
organisering for eleverne

• At der etableres et tæt samarbejde mellem eleverne og 
læreren

• At læreren får styrket sin viden om, hvordan eleverne 
inddrages i beslutninger om undervisningen

På den måde udvikles en klassekultur, hvor ansvar og 
forpligtigelser har afgørende betydning for elevernes 
udbytte af undervisningen

11 Fink Ploug & Rikhof, KvaN 2019



Danske Skoleelever

• Elevernes motivation øges, når  de inddrages i 
undervisningen og får indflydelse på undervisningens 
planlægning, udførelse og evaluering

• Man kan derfor antage, at øget medbestemmelse gennem 
elevinddragende undervisning skaber engagement og 
ejerskab til opgaven, hvilket medfører motivation og 
læringslyst hos den enkelte elev

• Oplevelsen af at have  en betydningsfuld stemme i 
fællesskabet medvirker til ejerskab og er essentielt for at 
skabe motivation

• Hvordan oplever eleverne verden?
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Danske Skoleelever er skrevet ind i reformteksten og har bl.a. 

sammen med Aarhus Universitet udført et aktionslæringsprojekt om 

elevinddragelse (2014/15)



Deci & Ryan

Selvbestemmelsesteorien

Tre faktorer skal være tilsted for at mennesker oplever sig 
motiverede:

• Tilhørsforhold handler om at være en del af en social 
sammenhæng, og at det betyder noget, hvad andre siger og 
mener om det, jeg fortager mig

• Autonomi handler om at være sin egen herre og vigtigheden af at 
handle ud fra ens egen overbevisning i stedet for at blive dikteret 
og adlyde andres ordrer

• Kompetence handler om at have viden og troen på, at man er i 
stand til at udføre en given handling
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https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tilh%C3%B8rsforhold&action=edit&redlink=1
https://da.wikipedia.org/wiki/Autonomi
https://da.wikipedia.org/wiki/Kompetance


Definition af motivation i skolen

”Motivation noget, der opstår i mødet mellem eleverne og skolen, og 

noget der er under indflydelse af både det, eleverne bringer med sig 

i mødet samt de samfundsmæssige forandringer, der præger 

uddannelsesverdenen”

Motivation er kontekstuelt - Med den forståelse er motivation et 

dynamisk begreb, der kan arbejdes med fra fag til fag, fra time til 

time osv.

• Motivation er ikke en forudsætning for, at eleverne kan lære 

noget i skolen, men et resultat af det, der foregår i skolen.

• Med andre ord er motiverende læringsmiljøer noget, der kan 

skabes i mødet mellem eleverne og skolen
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Mette Pless, Noemi Katznelson, Peder Hjort-Madsen og Anne Mette W. Nielsen 2015



Motiverende læringsmiljøer

Deltagelsesmuligheder Relationer

Oplevelse af læring Indhold med mening

Motivation i den konkrete 
læringssituation
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Cefu – Center for ungdomsforskning, 2014



DSE- Undervisningspuslespillet og 
elevinddragelsesvippen

16 Danskeskolelever.dk
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Trin 8 Initiativtagende og 

vokseninvolverende 

deltagelse

Elever tager initiativ til et projekt, som lærer støtter op om 

og involveres i på elevernes præmisser. Elever inviterer 

lærer til at tage beslutninger i fællesskab med dem.

Trin 7 Initiativtagende 

deltagelse

Elever tager initiativ, tænker, organiserer og styrer selv et 

projekt uden lærers indblanding. Elever er primær 

beslutningstager, mens lærer står til rådighed.

Trin 6 Medbestemmende 

deltagelse

Elever får indflydelse på alle faser af lærerinitiativer, 

Beslutninger tages i fællesskab.

Trin 5 Konsulteret og informeret Projekter designes og udføres af lærer, men elever er 

konsulteret, har fuld indsigt i processen og deres 

synspunkter tages alvorligt.

Trin 4 Udpeget og informeret Lærer inviterer elever til at medvirke i en bestemt 

anledning. Lærer informerer eleverne om, hvorfor og på 

hvilke præmisser de kan medvirke.

Trin 3 Symbolsk deltagelse Elever bliver spurgt til deres synspunkter på ét bestemt 

emne. De har ingen eller ringe mulighed for at påvirke 

måden, de kan udtrykke sig på.

Trin 2 Dekoration Elever deltager, men forstår ikke, hvad det drejer sig om.

Trin 1 Manipulation Elever siger og gør det, som lærer foreslår eller fortæller 

dem. Lærer bruger elevers udsagn, men giver ikke elever 

tilbagemelding på, hvilken indflydelse de har haft.
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Harts deltagelsesstige
Roger Hart (Ladder of participation) (Arnstein, 1969)

Fink Ploug & Rikhof, KvaN 2019, Blivklog.dk



Elevinddragende kompetencer 
hos elev og lærer



Opøvning af elevens 
deltagelseskompetencer

Gennem medinddragelsen skabes en ny læringsmæssig 
dimension, hvor eleven får et mere nuanceret billede af egen 
læring

• Øget viden om muligheder for medbestemmelse i 
undervisningssammenhæng med fokus på det faglige

• Forventningsafstemning – Hvornår kan eleverne byde 
ind?

• Ansvar for egen læring 
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AnsvarInddragelse

Fink Ploug & Rikhof, KvaN 2019

– eleverne skal ønske 

inddragelsen og derfor 

tager de ansvar, når de 

bliver givet ansvar



Elevinddragende lærerkompetencer 

• Elevinddragelse ændrer lærerrollen - mere 
vejledende, mindre styrende (Bonus: En elevinddragende 
kultur i klassen, hvor eleverne tager ansvar og ved, hvad der forventes, 
sparer læreren tid i planlægningen)

• Læreren tager ansvar og skaber et inkluderende 
læringsmiljø (gennem en anerkendende og lyttende tilgang)

• Relationen til eleven er afgørende for elevens lyst og 
mod på at opnå indflydelse i undervisningen 
(relationskompetence – det skal I høre mere om senere i dag;-)

20 Fink Ploug & Rikhof, KvaN 2019



Planlægning Udførelse Evaluering

Tager initiativ til 

samarbejde med eleverne 

og respekterer deres 

synspunkter

Inddrager elevernes 

inputs fx gennem en 

fleksibel årsplan

Finder inspiration i og er 

lydhør overfor elevernes 

ideer - også de 

urealistiske

Afgiver kontrol og lader 

eleverne tage ansvar

Faciliterer en proces, hvor 

elevernes egne 

synspunkter og oplevelser 

bliver tydelige, så de kan 

opnå nye erkendelser om 

egen læringsproces

Åbner op for at elevernes 

kan få simple 

valgmuligheder

Udviser tillid – klassen 

som helhed og den 

enkelte elev

Bryder med egne 

forestillinger om, hvordan 

elevernes motiveres og 

lærer bedst

Benytter sig af den viden, 

elevernes kan tilføre 

undervisningen 

fremadrettet

Klæder eleverne på til at 

evaluere undervisningen 

på en konstruktiv måde
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Elevinddragende lærerkompetencer i et 

didaktisk perspektiv



Refleksionsspørgsmål om 
elevinddragende lærerkompetencer

1. Hvor tit spørger jeg ind til elevernes holdning og valg 
af fx emne? (dagligt, ugentligt, månedligt etc.)

2. Hvornår inddrager jeg elevernes interesser i 
undervisningen? (Planlægning, udførelse eller 
evaluering)

3. I hvilke didaktiske elementer af undervisningen 
inddrager jeg eleverne? (indhold, ramme, form, 
produkt, feedback, evaluering eller målsætning?)
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PLCs rolle i styrkelse af en 
elevinddragende 
læringskultur, hvor udvikling 
sker med afsæt i elevernes 
stemme
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Praksisviden

- Et produkt af egen 
undervisningspraksis og 
egne oplevelser med at 

blive undervist 

Professionsviden

– Didaktik og 
pædagogik

Forskningsviden

– Empirisk baseret; 
”Hvad virker?”

Lund 2016 i Ledelse af skolens 

ressourcepersoner, Frode Boye 

Andersen (red.) 

Det kan udfordre, når vejledere og kollegaer mødes 

i dialog med meget forskellige indgangsvinkler 



Dialogisk kompetence og sproglig omhu 

”Det handler om evnen til at stille sig i en undrende og spørgende 

position. Lyt aktivt, dvs. opmærksomt og sensitivt til det den 

anden er ved at berette om”
Lene Tanggard og Svend Brinkmann  i Kvalitative metoder 2015

”En måde at fremme elevernes livsduelighed på, er ved at 

man som kolleger går i dialog med hinanden og finder de 

bedste løsninger med inddragelse af forskellige former for 

viden” Thomas Albrechtsen

PLC må styrke dialogen mellem lærer/vejleder 

og dermed skabe læringspotentiale i dialogen 

mellem lærer/elev og elev/elev 



Flydende konversationer giver 
læringspotentiale

Repetitiv konversation: Faste afprøvede kæder af gestus og respons. Fx 

høflighedsfraser. Man bliver mødt med en bekræftelse, som fastholder de 

kollektive mønstre af handling og mening og læringspotentialet forbliver 

uindfriet. God, hvor der er behov for at fastholde billedet af at en kompleksitet 

kan håndteres: ”Hvis vi gør sådan, så sker det…”

Flydende konversation: Når responsen bryder med den stabilitet, der ligger 

i den repetitive konversation. Kan skabe forandring i mønstrene, der kan føre til 

læringspotentiale. Er et mere kritisk og refleksivt blik på gestussen, frem for 

appellen om bekræftelse. Passende kritisk og spørgende. (Risiko for at 

kollegaen bliver utryg og dermed at læring hæmmes). 
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Jensen, Thue Fast (2016)



Indledende 
spørgsmål

Opfølgende og 
sonderende 
spørgsmål

Specificerende 
spørgsmål

Direkte 
spørgsmål

Projektive 
spørgsmål

Strukturerende 
spørgsmål

Tavshed 

Fortolkende 
spørgsmål

”Kan du fortælle mig noget om…?” (giver anledning 

til at fortælle en historie om den konkrete episode og 

formulere sig i narativer)

”Kan du sige noget mere 

om…?” (Holder fortællingen i 

gang og uddyber relevante 

dimensioner)

”Hvad gjorde 

du så? – Hvad 

skete der 

bagefter?” 

(Undervejs i 

samtalen)

”Hvad mener du 

når du siger ”der 

er uro hele 

tiden”?”

”Hvad tror du 

kammeraterne/forældrene tænker om 

det her?” (Indirekte spørgsmål)

”Lad os blive lidt ved…

/ lad os vende tilbage 

og kigge nærmere 

på…”

Der kan være brug 

for at informanten 

gennemtænker 

eller husker tilbage 

til bestemte 

episoder eller selv 

bryder tavsheden 

med vigtig 

information

”Er det rigtigt forstået, at 

den situation stresser 

dig?” (bekræftelse af 

modparten)

Lene Tanggard og Svend Brinkmann, 2015



PLCs Palette

Understøttende i forhold til 
elevinddragelse

Har viden om elevinddragelse, 
motivation og meningsfuldhed og kan 
reflektere den til egen skolepraksis

Er base for inspirations- og 
undervisningsmaterialer om 
elevinddragelse mm. og 
præsentation heraf. Fx fra Danske 
Skoleelever

Deltager systematisk i dialoger om 
børneperspektiver, elev- og 
lærerkompetencer m.v.

Er elevernes ambassadør og lytter til 
dem
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Alment understøttende

Har fokus op og ned i systemet

Arbejder systematisk med viden om 

elevernes læring

Har en aktiv rolle i læringskonferencer 

og læringssamtaler

Udfører observationer og interviews 

med kollegaer og elever

Har en pædagogisk-didaktisk 

redskabskasse og deler ud af den

Fungerer som sparringspartner, 

læringsmakker, vejleder og rådgiver



Det gode råd

• Brug EVA og EMU

• Lyt aktivt til elever og kollegaer

• Skab det refleksive rum i PLC

• Hjælp kollegaer med at skabe trygge 
læringsmiljøer gennem anerkendende og 
lyttende tilgang som forudsætning for et 
elevinddragende klassefællesskab
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