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Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde om faglig udvikling

Dette hæfte indgår i en serie af fem hæfter, 
der har til formål at hjælpe og støtte lærere 
og grupper af lærere, som ønsker at arbejde 
konkret med at forbedre deres undervisning 
gennem samarbejde i et naturfagsteam:

• IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig 
udvikling

• Re-design i fagteamet – Nye undervis-
ningsformer i naturfagene

• Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde 
om faglig udvikling

• Progression og læring – Fagteamets arbej-
de med den røde tråd i naturfagsunder-
visningen

• Åben skole i fagteamet – Samarbejde om 
og med eksterne læringsmiljøer

Hæfterne kan frit kopieres og distribueres. 

Hæfterne kan hentes som PDF-filer på: 
www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteam-
udvikling

http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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Dette hæfte er tænkt som inspiration til fag-
teamudvikling. Fagteamet er velegnet til fælles 
planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial 
sparring. Fokus i dette hæfte er, hvordan fælles 
kollegial sparring gennem lektionsstudier (les-
son study) kan støtte fagteamets udvikling.

I hæftet giver vi ideer til, hvordan man kan 
arrangere lektionsstudier i naturfag på sin skole 
eller uddannelse. Der er både tjeklister til in-
spiration eller støtte og egentlige køreplaner til 
forløb med lektionsstudier i naturfagsteam.

Ideen om lektionsstudier bygger på erfaringer 
fra international forskning, og vi har hentet 
inspiration både her og fra danske udviklings-
projekter (se referencer). 

Modeller og køreplaner for lektionsstudier kun-
ne naturligvis se anderledes ud, men vi har valgt 

at præsentere nogle ideer, der er afprøvet på 
Skåde Skole i Aarhus, i en helt konkret form.

De fire skabeloner og øvrige bilag herunder kan 
downloades som skabeloner til at skrive videre 
i:

1. Lektionsplan 
2. Observationer/Tegn
3. Evalueringsmøde
4. Videotilladelse
5. Lektionsplan, eks. fysik/kemi
6. Lektionsplan, eks. fysik/kemi
7. Lektionsplan, eks. geografi

Introduktion

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%201%20Lektionsplan.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%202%20Observationer.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%203%20Evalueringsm%C3%B8de.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%204%20Videotilladelse.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%205%20Lektionsplan%20fysikkemi%20-%20Energioms%C3%A6tning%20.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%206%20Lektionsplan%20fysikkemi%20-%20Energioms%C3%A6tning%20revideret.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%207%20Lektionsplan%20geografi%20-%20Lufttryk.doc
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Hvad er lektionsstudier?
Lektionsstudier er navnet på en professionel ud-
viklingsproces, hvor lærere systematisk under-
søger egen praksis. 
Formålet er at gøre deres undervisning endnu 
mere effektiv, og det entrale i lektionsstudier er 
en gruppe læreres samarbejde om et lille antal 
studielektioner. 

En studielektion er således en særligt udvalgt 
lektion, der studeres i et kollegialt samarbejde, 
fx i et fagteam. Arbejdet med en studielektion 
sker i nogle faser:

1. Undersøgelse og forberedelse, hvor fag-
teamet sammen udarbejder en detalje-
ret plan for studielektionen. 

2. Implementering, hvor én lærer under-
viser en klasse i studielektionen, mens 
resten af fagteamet observerer.

3. Refleksion og forbedring, hvor fagteam-
ets medlemmer mødes for at diskutere 
deres observationer fra lektionen.

4. Gentagen implementering og refleksi-
on, hvor en anden lærer underviser en 
anden klasse i studielektionen, mens 
resten af fagteamet observerer. Heref-
ter mødes gruppens medlemmer igen 
og diskuterer deres observationer.

Hvert år kan studielektionernes mål raffineres, 
efterhånden som gruppens forståelse af dette 
mål udvikler sig i lektionsstudieforløbet. 

Overordnede mål for et forløb med lektionsstu-
dier kunne være at:

• Udvikle elevernes aktive og selvstændi-
ge deltagelse i en naturfagsundervisning 
gennem afsæt i hypoteser og undersøgelser 
(Inquiry Based Science Education, IBSE).

• Bruge naturfagsundervisning til at styrke 
elevernes evne til faglig læsning.

• Inddrage skolens omgivelser i naturfagsun-
dervisningen.

For hver studielektion vælger lærerne delmål, 
der støtter det overordnede. 

Arbejdet med lektionsstudier er målorienteret. 
Lærerne i fagteamet vælger et overordnet mål, 
der kan lede deres arbejde på en skole med det 
samme overordnede mål og samme indholds-
område i 3-4 år. 
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Lektionsstudier og fagteamudvikling?

Lektionsstudier indebærer, at en mindre gruppe 
lærere samarbejder om nogle få, særlige lektio-
ner i naturfag. Men udbyttet kan være øget kva-
litet i naturfagsundervisningen på hele skolen. 
En kobling til fagteamsamarbejdet er derfor helt 
central fra starten. Den sikrer mulighed for at 
dele erfaringer mellem flere lærergrupper, der 
udfører lektionsstudier. 

Møderytme

Et fagteams arbejde med lektionsstudier kan 
forløbe over 2-3 måneder med et indledende 
fagteammøde, lektionsstudier i mindre lærer-
grupper og et opsamlende fagteammøde (se 
figur næste side). Processen kan koordineres af 
en tovholder i samarbejde med skolens ledelse. 
Tovholderen kan være skolens naturfagskoor-
dinator eller kolleger med erfaring fra andre 
lektionsstudier. 

Indledende fagteammøde

På et indledende fagteammøde må fagteamet 
først vælge et overordnet fokus for lektionsstu-
dierne. 

Fokus kan være som beskrevet på forrige side 
eller på elevers progression i begrebsudvikling, 
sammenhæng mellem natur/teknologi-under-
visning og de andre naturfag, opsamling på 
undersøgende aktiviteter eller tværfagligt sam-
arbejde mellem naturfagene i overbygningen. 

Lektionsstudier i mindre grupper

Herefter aftaler fagteamet, hvordan lektionsstu-
dier organiseres i mindre lærergrupper med 4-6 
lærere.  Gruppens arbejdsrytme er beskrevet i 
afsnittet ”Guide til lektionsstudier” side 12. 

Opsamlende fagteammøde

Hver lærergruppe fremlægger erfaringer fra 
lektionsstudiet med særligt fokus på det valgte 
fokuspunkt. Herefter følger en fælles diskussion 
i fagteamet med udgangspunkt i fx følgende 
spørgsmål:

• Hvad har vi lært af lektionsstudierne?
• Skal vi ændre på den fælles forståelse af 

praksis på baggrund af de nye erfaringer?
• Hvilke konkrete tiltag skal vi beslutte som 

fagteam?

Foto: lektionsstudier organiseres i mindre lærergrupper
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Fagteamets arbejdsproces

Figur: Fagteamets arbejdsproces med lektions-
studier i mindre lærergrupper.

Indledende fag-
teammøde

Lektionsstudier 
i mindre lærer-
grupper

Opsamlende fag-
teammøde

En række spørgs-
mål kan være til 
inspiration:

• Hvad kan lek-
tionsstudier 
bruges til?

• Hvad vil vi gerne 
undersøge ved at 
bruge lektions-
studier? (Fokus 
for lektionsstu-
diet)

• Hvordan skal 
vi organisere 
lektionsstudierne 
i mindre lærer-
grupper.

• Herefter plan-
lægning i mindre 
lærergrupper.

• Planlægning, 
gennemførelse 
og efterbehand-
ling af lektions-
studier i mindre 
lærer-grupper 
(Se afsnittet 
”Guide til lekti-
onsstudier”)

• Hver lærergrup-
pe fremlægger 
erfaringer fra 
lektionsstudiet.

• Fælles diskussion 
i forhold til fag-
teamets fokus-
punkt.

• Aftaler om tiltag 
i fagteamet på 
baggrund af lek-
tionsstudierne.
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Hvorfor lektionsstudier?

Især til skoleledere

Hvorfor etablere og støtte arbejde med 
lektionsstudier på egen skole?

Skoleledelsen skal med fra start. Skolens ledelse 
må aktivt involvere sig i opstart og opfølgning, 
hvis et fagligt fokus skal sikres gennem kollegial 
faglig sparring. Der er flere begrundelser:

• FAGLIGT LØFT – Læreren kan få et fagligt løft 
ved at arbejde med Fælles mål og imple-
mentering af dem i undervisning.. Lektions-
studier kan udvikle og skærpe de enkelte 
fags faglige profiler på skolen. Lektionsstu-
dier kan danne afsæt for at formulere mål 
og styrende pointer, forbedre den faglige 
undervisning og vurdere elevernes læring. 

• SKOLEUDVIKLING – Lektionsstudier kan 
blive afsæt for udviklingsplaner og langsig-

tede målsætninger. Enhver skole kan vælge 
lektionsstudier som nøglemetode til kollegi-
al, faglig udvikling.

• UDVIKLINGSMIDLER – Et åbent-hus- lekti-
onsstudie kan være alternativ til en sædvan-
lig afsluttende rapport. Studielektioner giver 
garanti for troværdighed, fordi de observe-
res af andre lærere, og de kan være starten 
på omtale og spredning af konklusion og 
resultater fra skolen. 

• INTERNE RESURSER – I stedet for at sende 
lærerkolleger på kursus enkeltvis eller lade 
fagteam deltage i dagkurser kan lektionsstu-
dier indgå i eller udgøre et internt kursus.

• KOLLEGIAL SPARRING – Erfarne lærere kan 
på skift stå for en studielektion i stedet for 
på skift at observeres af skolens pædagogi-
ske leder.
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Især til naturfagsteam

Hvorfor lektionsstudier i et fagteam?

Formålet kan være:

• MÅLSTYRING – Arbejdet med målstyret 
undervisning.

• FAGUDVIKLING – Udvikling af undervisnin-
gen i de enkelte naturfag.

• PROGRESSION – Udvikling af progression 
og den ”røde tråd” gennem forløbet med 
natur/teknologi, biologi, geografi og fysik/
kemi.

• TEAMSAMARBEJDE – ”Det gode fagteam” 
kan karakteriseres ved:
- En eksplicit struktur for teamets møde-
praksis, ansvarsfordeling og kommunikation.
- Deltagerne i teamet er forpligtede på sin 
samarbejdspraksis.
- En ledelsesmæssig opbakning og priorite-
ring af teamets arbejde.

Et fagteam, der baserer sine undersøgelser af 
undervisning på lektionsstudier, kan efterføl-
gende have tilegnet sig ny viden, der ikke blot er 
baseret på ”sund fornuft”. 

Gruppens refleksion svarer til en forskers analy-
se og fortolkning af data: Er der evidens for en 
påstand? 

Når fagteamet som professionel enhed ønsker 
at udvikle og styrke sin praksis, er fokus på 
teamets konkrete samarbejdspraksis. Teamet 
tager stilling til, hvordan de videndeler, holder 
møder etc. Fokus holdes på et fælles sprog for 
den praksis, teamet skal have, samt en eksplicit 
ansvarsdeling for at bevare denne praksis. 

Se flere argumenter for et godt samarbejde i 
fagteam på EMU: www.emu.dk/modul/det-go-
de-team 

Fagteam, der fx arbejder med Fælles Mål eller 
evaluering, kan aftale at bruge lektionsstudier 
for at præsentere deres ideer på en måde, så 
andre også kan se dem fungere i praksis.

• I skolefag med mange undervisere er der 
måske kolleger, der har erfaring med un-
dervisning i noget, der er tæt på det mål og 
indhold, som fagteamet har valgt. Det er 
oplagt at invitere dem med. 

• Der kan være lokal støtte fra vejledere eller 
resursepersoner i kommune eller centre. 
Det er også en mulighed at overveje alliance 
med en eller flere kolleger fra læreruddan-
nelsen, fx ved at starte lektionsstudier som 
en kombination af kursus og udviklingsarbej-
de. En ekstern konsulent kan også være tov-
holder (= underviser, vejleder og ordstyrer).

http://www.emu.dk/modul/det-gode-team 
http://www.emu.dk/modul/det-gode-team 
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Især til naturfagslærere

Hvorfor indgå i lektionsstudier med egne 
kolleger?

Der er flere begrundelser:

• FAGLIGHED – Lærere kan ønske et person-
ligt ”fagligt løft” i en praktisk og skolenær 
kontekst.

• NYE IDÉER – Alle undervisere kan ønske 
støtte til selv at implementere mål, hjælpe-
midler eller indhold, fx fordi ideer er nye og/
eller vanskelige at implementere. Konkret 
kan det være arbejdet omkring målstyret 
undervisning med afsæt i FFM.

• ELEVERS LÆRING – Det kan være udfordren-
de at observere og have fokus på alle elevers 
læring af naturfaglige begreber og sammen-
hænge. Og man ved måske fra erfaring eller 
forskning, at nogle elever har særligt svært 
ved noget bestemt eller er særligt vanskelige 
at udfordre.

• FEEDBACK – Få andres bidrag til – og øjne på 
– hvordan man bedst kan understøtte sine 
elever gennem differentieret undervisning 
og feedback. 

• AFGANGSPRØVE – Inspiration fra kolleger 
til at udvikle egen praksis og bruge forskel-
lige evalueringsformer og prøver som del af 
undervisningen. 
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Guide til lektiestudier

Her er en køreplan for et muligt samarbejde om 
lektionsstudier med kolleger:

Alle lærere ønsker, at deres elever skal blive så 
dygtige som muligt. Så det er naturligt, at et fag-
team først sammenligner svar på tre spørgsmål:

• Hvad kan vores elever lige nu?
• Hvad skal de kunne, når de forlader vores 

skole?
• Og hvordan sikrer vi det?

Overvej derfor et hovedsigte for lektionsstudiet. 
Det kan godt være et fælles fokus for undervi-
serne på flere klassetrin og i flere (alle?) fag, fx 
lærelyst, medansvar, mundtlighed, IKT-kompe-
tence eller simpelthen faglig dygtighed. 

En anden tilgang kan være at overveje, hvad der 
i faget synes sværest for vores elever. Eller hvad 
der er sværest at undervise i for os lærere. Og 
hvad med Fælles Mål og eventuelle lokale ram-
mevilkår for lærerarbejdet? Hvilke udfordringer 
og muligheder giver det i naturfag?

Sådanne overvejelser kan være indholdet i et 
fagteammøde før et lektionsstudie. 

1. AFTAL I FAGTEAMET  
at arbejde med lektionsstudier (evt. 1 
møde).

2. PRÆCISÉR  
lektionsstudiet, aftal mål og klassetrin 
(1 møde).

3. PLANLÆG 
en studielektion (mindst 2 møder).

4. UNDERVIS OG OBSERVÉR  
studielektionen (1 lektion).

5. DISKUTÉR OG ANALYSÉR  
studielektionen (1 møde, helst samme 
dag som lektionen).

6. EVT.: REFLEKTÉR OG PLANLÆG  
næste trin.

Foto: Den fælles plan skrives færdig af den aktuelle underviser.
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Forbered lektionsstudiet
Hvad skal aftales – og med hvem – FØR selve 
planlægningen og gennemførelse af selve lekti-
onsstudiet? Og hvilke gode råd kan der gives på 
forhånd? 

1. AFTAL I FAGTEAMET 
at arbejde med lektionsstudier (evt. 1 
møde)

• Beslut, om alle i fagteamet er med 
(gerne 4-6 personer). Hvis fagteamet er 
stort, kan der arbejdes i mindre grupper

• Aftal præcist, hvor meget tid der skal 
sættes af.

• Vælg antal møder og mødedatoer.
• Aftal nogle få kollegiale regler for grup-

pen (inkl. mødeledelse, afbud).
• Vælg klassetrin og studielektion.

 
Det afhænger af lærergruppen, hvor meget tid 
man må regne med til hver del. 

• Hvilke mål har I som lærergruppe med ar-
bejdet? 

• Hvor godt kender I hinanden i faggruppen? 
• Hvilket kendskab har I til lektionsstudier i 

det hele taget? 
• Er der adgang og kendskab til mange gode 

ideer og undervisningsmaterialer? 

Og endelig har det betydning, om studielekti-
oner skal revideres og gentages 1-2 gange. Det 
kan der være gode begrundelser for. Vi anbefa-
ler grupper på 4-6 lærere, hvis det er muligt. 

Man kan også invitere flere til først at deltage 
ved afvikling og diskussion af den reviderede 
studielektion. 

 

2. PRÆCISÉR  
lektionsstudiet (1 møde)

• Aftal et tema for jeres undersøgelser, 
der matcher et langsigtet mål for ele-
verne.

• Vælg et fag, fx fysik eller natur/tekno-
logi.

• Vælg klassetrin og studielektion – bliv 
enige om de faglige mål.

Nogle lærere vil foretrække at arbejde sammen 
med kolleger på samme trin, fx indskoling, mel-
lemtrin eller udskoling. 

Og andre vil anvende studielektioner i brobyg-
ning på tværs af trin eller evt. på langs på de 
klassetrin, hvor der undervises i faget.
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Planlægning
3. PLANLÆG  

studielektionen (mindst 2 møder)

• Undersøg lektioner, I kender i forvejen. 
Fordi I fx selv har udviklet dem, eller 
fordi de er beskrevet i skolebøger.

• Formulér en lektionsplan, der skal være 
en overordnet ramme for elevernes 
læring. Den må indeholde praktiske, 
didaktiske og faglige anvisninger til un-
derviser og observatører. 

• Og den må sigte mod både et langsigtet 
(overordnet) mål og det lektionsspe-
cifikke. Den omfatter også en plan for 
indsamling af data om/tegn på elevud-
byttet.

• Overvej at trække på en kommunal 
vejleder, læreruddanner eller anden 
fagperson udefra til idégenerering eller 
tovholderfunktion.

Studielektionerne afvikles, mens andre under-
viser, så der er behov for vikar eller en anden 
organisering af undervisning, medmindre man 
gør brug af videooptagelser uden liveobservati-
on. Nogle lærere filmer med en iPad eller andet 
i fast stativ.

Måske kan kortvarigt fravær af underviser or-
ganiseres på de ældre klassetrin, hvor eleverne 
har andre aktiviteter som læsebånd, lektiehjælp 
eller arbejder i skolens mediecenter. 
Nogle skoler kan trække på assistenter, forældre 
eller andre resursepersoner, der kan træde ind 
med tilbud til klasser uden deres sædvanlige 

lærer. En anden mulighed er at placere stu-
dielektioner i forbindelse med temauger, fagda-
ge eller arrangementer, hvor skemaet alligevel 
er ændret. 

Det er en meget praktisk opgave. Hvis skolen 
eller en ”selvkørende” afdeling er forholdsvis 
lille, er alle naturfagslærere måske med i det 
fagteam, der vil arbejde med lektionsstudier. 
Lærerne i gruppen må blive enige om et mere 
præcist mål, og så vælge fagligt indhold og akti-
viteter samt klassetrin, fx:

• Noget, der er afgørende at forstå for den 
efterfølgende undervisning.

• Noget, der altid er svært for elever, eller 
som de ikke bryder sig om.

• Noget, der er svært at undervise i, eller som 
lærerne ikke er så begejstret for.

• Noget, der er nyt i Fælles Mål.

Foto: iPad klar til at filme undervisningen.
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Lektionsplanen

En lektionsplan kan indeholde flere niveauer 
af information og beslutninger. Dels en fyldig 
beskrivelse af det, der i fællesskab er planlagt 
i studielektionen, og dels information om den 
sammenhæng, som en konkret lektion indgår i. 

Endelig kan der informeres om det overordnede 
mål, som arbejdet med lektionen i det aktuelle 
fag også har.

Vi foreslår, at man udfylder en fast skabelon 
med sådanne felter. Download Bilag 1

Men først og fremmest må lektionens mål være 
tydeligt og kunne kommunikeres til eleverne 
ved lektionens begyndelse. Hvilke ændringer i 
elevernes viden og tænkning skal der ske i lek-
tionen, og hvilke lærerhandlinger kan forventes 
at udløse dem?

Her følger nogle spørgsmål, der kan være en 
hjælp i planlægningen:

1. Hvad ved eleverne i forvejen om emnet?
2. Hvad ønsker vi, at eleverne skal vide ved 

lektionens afslutning?
3. Hvilken struktur og hvilken lærerstyring skal 

der til for at sikre denne udvikling?
4. Hvordan vil eleverne reagere på spørgsmål 

og aktiviteter?  
Hvilke problemer og misforståelser kan der 
opstå?  
Hvordan kan underviseren bruge ideer og 
misforståelser til (alligevel) at udvikle lektio-
nen?

5. Hvad kan gøre lektionen motiverende og 
meningsfuld for eleverne?

6. Hvilke tegn på elevers læring, motivation 
og adfærd skal registreres, for at lektionen 
og det mere overordnede mål kan diskute-
res? Hvilke data eller artefakter skal derfor 
indsamles?

For hver studielektion vælger lærerne også 
delmål, der støtter det overordnede. Et område 
kan så få særligt fokus.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%201%20Lektionsplan.doc


16

Forestil dig lektionen med elevens øjne – og gå 
så ned i næsten hysteriske detaljer. Netop det 
at forberede dine reaktioner på situationer, der 
kan opstå, når du underviser, gør, at du kan rea-
gere mere hensigtsmæssigt og fremadrettet. 

Det er ikke spildt arbejde at forberede sig på 
situationer, der ikke opstår i den forberedte stu-
dielektion. For gennem forhandling med kolle-
ger og egen afklaring udvider du på længere sigt 
et større handleberedskab.

De fleste lektioner er dele af længere forløb, 
hvor der fx præsenteres begreber og/eller 
metoder, som eleverne helst skal ende med at 
forstå og måske anvende. Der er derfor et sigte 
ud over den aktuelle lektion, både i det pågæl-
dende naturfag og helt overordnet i skolens 
undervisning. 

Det længere sigte med at udvikle handlebered-
skabet kan godt formuleres i lektionsplanen, 
selv om det for de fleste lærere nok vil være en 
mindre ting, både i planlægning og diskussion. 

Men hvis lektionsstudier vælges som en regulær 
strategi til kollegial faglig sparring med henblik 
på øget opmærksomhed på faglighed og elevud-
bytte, må sådanne overordnede hensigter også 
formuleres som ledende for arbejdet, fx på et af 
de første fagteammøder.

En studielektion er ikke en almindelig lektion. 
Den er det bedste kollegiale bud på form og 
indhold for en lektion i netop dette emne for 
netop disse elever. Og den har taget lang tid at 
forberede.

Faglige pointer

I planlægningen er der tænkt meget over målet 
med lektionen, og hvordan det kan forklares for 
eleverne. Både her og i den faglige igangsætning 
af et arbejde, en øvelse eller en samtale må der 
kommunikation til. 
Lærerens præsentation og de forventninger til 
elevreaktioner og -svar, man har forberedt og 
forberedt sig på i lærergruppen, skal altså stå 
sin prøve. 

Japanske lærere er særligt opmærksomme på to 
momenter i klassesamtaler:

• Neriage er japansk for den klassesam-
tale, hvor elevernes resultater eller 
metoder vendes og drejes i en diskussi-
on ledet af læreren for om muligt at få 
formuleret en sammenhængende faglig 
idé eller et resultat, en pointe. 

• Matome er japansk for en opsumme-
ring til sidst. Her afrunder læreren med 
en omhyggelig opsummering af elever-
nes arbejde. Og i en fælles diskussion 
om det, de har lært, formuleres poin-
ten.
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Undervisning og observation

De fleste lærere vil være lidt usikre på, hvordan 
det er at have mange observatører, når man 
underviser. 

Derfor er det godt, at man jævnligt minder 
hinanden om, at det er den fælles optagethed 
af et højt fagligt niveau, målstyret undervisning, 
faglige pointer eller undervisning i et vanskeligt 
emne, man er samlet om. 

Og at alle har en andel i den plan, man sammen 
har udviklet som det bedste bud på undervis-
ning i studielektionen.

Nogle lærere trækker først lige før lektionen lod 
om, hvem der skal undervise!
 

 Videooptagelse

Nogle lærergrupper vil vælge at supplere eller 
erstatte observationer med videooptagelse. 
Faktisk findes der videoteknik nu, der gør det 
muligt for læreren at optage video af sig selv i 
en lektion uden hjælp ”udefra” (IRIS Connect). 

Før et lektionsstudie søsættes, er der endnu en 
praktisk ting, der skal vendes i gruppen, nemlig 
orientering til hjemmene og evt. tilladelse til at 
optage video. 

NB: Videooptagelse vil som regel kræve en tilla-
delse fra hjemmene. Se Bilag 4

4. UNDERVIS OG OBSERVÉR  
studielektionen (1 lektion)

• Saml observationer og data ind som 
planlagt.

Foto: Undervisningen filmes med iPad

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%204%20Videotilladelse.doc
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Det er oplagt, at de lærere, der har deltaget i 
planlægning af lektionen, også har særlige opga-
ver i forbindelse med undervisningen. 

En af dem må undervise, mens resten kan for-
dele observatøropgaver imellem sig. Det gælder 
også andre kolleger fra egen skole. Hvis der er 
”gæster” udefra, kan de supplere med deres 
iagttagelser.

Men det må afhænge af den pågældende lekti-
on, hvilke relevante data i form af observationer 
der skal indsamles. Især må der ses på, om må-
let med lektionen nås, dvs. at elevernes spørgs-
mål og reaktioner i øvrigt er centrale. Her indgår 
også tvivl, fejl, uro eller begejstring. Kunne man 
se, hvordan, hvorfor, hvornår og hvad eleverne 
lærte? 

Klassens sociale klima er også en del af det, der 
kan drøftes. Og det har indlysende betydning, at 
underviseren kender eleverne på forhånd. Evt. 
kan man invitere en ekspert eller forsker, der før 
har rådgivet gruppen. En inviteret ekspert kan 
opfylde tre formål:

• At tilbyde et andet perspektiv via sin reakti-
on på gruppens lektionsstudiearbejde.

• At hente information om fagligt indhold, 
nye ideer eller fagmål.

• At dele arbejdet med andre lektionsstudie-
grupper.

Observatører kan have forskelligt fokus.

Det er ikke meningen, at observatørerne skal 
hjælpe elever i lektionen eller på anden måde 
interagere i lektionens naturlige flow. Obser-
vatørrollerne bør fordeles i forvejen. 

Måske er der særlige forhold, underviseren 
gerne vil have feedback på. Lektionens særlige 
emne kan også diktere særlig opmærksomhed. 

Følgende liste kan bruges som udgangspunkt.
Download også Bilag 2

Observationer på elevernes deltagelse:

• Faglige observationer
• Specielle elever
• Lærerspørgsmål
• Elevspørgsmål
• Elevers eksperimenter og undersøgelser
• Gruppearbejde

Observatørerne må være forberedt på at vi-
deregive deres iagttagelser i et efterfølgende 
plenum. Gerne nøgternt og i relation til (den 
distribuerede) lektionsplan:

• Hvilke forhold i lektionen udviklede sig som 
forudset i planlægningen?

• Hvad overraskede eller udviklede sig ander-
ledes? 

Evt. kan der senere ses et (redigeret) videoklip 
fra studielektionen. 

Under alle omstændigheder vil det være inte-
ressant for den lærer, der havde undervisnin-
gen, at se videoklip fra studielektionen, men 
videoklip kan også danne afsæt for en faglig 
debat på et (udvidet) fagteammøde – eller i et 
helt lærerkollegium.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%202%20Observationer.doc
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Diskussion, refleksion og evt. revision

5. DISKUTÉR OG ANALYSÉR  
studielektionen (1 møde, helst samme 
dag som lektionen)

• Følg en præcis dagsorden med ordsty-
rer og referent.

• Hold diskussionen fokuseret på de fakti-
ske observationer/data.

• Overvej, hvordan studielektionen/ un-
dervisningen kan justeres.

En efterfølgende diskussion bør finde sted sna-
rest muligt efter studielektionen, og det anbe-
fales, at man her følger en ret stram plan for, 
hvordan der diskuteres. Ordstyreren har derfor 
en vigtig rolle i at minde om sigtet og i at sikre 
flow og konklusioner. 
En dagsorden for mødet kan kopieres eller vises 
ved mødestart. Ordstyreren sørger for, at dispo-

6. EVT.: REFLEKTÉR OG PLANLÆG  
næste trin 

• Planlæg en revideret lektion.
• Undervis en revideret lektion, hvis det 

er ønsket (og gentag så trin 4 og 5).
• Diskutér udbytte og udfordringer i jeres 

lektionsstudie, og hvad I gerne vil æn-
dre i det næste forløb.

sitionen for mødet følges nøje. 

Under punkt 1 og 2 er der én, der har ordet og 
ikke andre. Lektionen er hele gruppens ansvar 
og bør konsekvent omtales som ”vores” lektion. 

Her følger nogle forslag og uddybninger af en 
mulig dagsorden. Se også Bilag 3

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%203%20Evalueringsm%C3%B8de.doc
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1. VALG AF ORDSTYRER OG REFERENT  
(Disse to poster kan gå på skift i længere for-
løb). Underviseren er hverken ordstyrer eller 
referent. Det fordrer lidt robusthed at lede 
denne diskussion. Gør det klart forinden, at 
ordet vil blive styret, og at alle må bidrage. 
Det kan også være nødvendigt at afbryde og 
at opsummere.

2. UNDERVISERENS EGEN REFLEKSION  
(5 minutter) 
Det er god etik, at underviseren først får mu-
lighed for selv at vurdere lektionen og evt. 
forklare nogle af sine handlinger i de situa-
tioner, hvor han/hun forlod ”manuskriptet”. 
Hvad lærte han/hun selv af at planlægge og 
lede lektionen? 

3. RUNDE, HVOR OBSERVATØRERNE HAR OR-
DET PÅ SKIFT  
Hver observatør får nu ordet på skift og kan 
begynde med at beskrive (eller muligvis gen-
tage) målet for elevernes arbejde og udbytte 
i forhold til sine observationer. Både læ-
ringsmål for studielektionen og et evt. mere 
langsigtet mål i det faglige forløb, lektionen 
måtte indgå i. 

 
Meningen er systematisk og udtømmende at 
beskrive de vigtigste observationer, der indi-
kerer, i hvilket omfang undervisningen lykkes. 
Derfor er det en god idé, at observatørerne har 
fordelt forskellige fokus på forhånd. Gennemfør 
denne runde først, og gem den samlende dis-
kussion til bagefter. 

4. FÆLLES DISKUSSION 
Observationerne fra punkt 3 diskuteres. 
Ordstyreren kan søge at kategorisere udsagn 
i forhold, der kan justeres, og forhold, der er 
uden for kontrol i en planlægning.  
 
Der kan tegne sig større faglige eller pæda-
gogiske temaer, som kan tages op i et andet 
forum eller ved en senere lejlighed. Vurde-
ringer, der går tæt på underviseren og må-
ske er ”følsomme”, bør afvises eller gemmes 
til et andet forum. Sigtet her er at forholde 
sig til elevernes udbytte af den planlægning, 
der var aftalt i fællesskab. Det er ”vores” 
time, og deltagerne må tale om, hvorfor de 
planlagde den sådan, samt om forskellen 
mellem det, der var planlagt, og det, der så 
faktisk skete.  
 
Hvis der deltager en ekstern part eller 
repræsentant for skolens ledelse, er det 
oplagt også at inddrage vedkommende i den 
opsamlende diskussion. 

Undervejs i diskussionen kommer der naturlig-
vis forslag til ændringer i lektionen. De tilføjes 
lektionsplanen, hvis lektionen gentages. 
Der er gode erfaringer med at gentage stu-
dielektioner i en parallelklasse eller på et klas-
setrin lige over eller under. Dels er det et me-
get lille ekstraarbejde at tilpasse en forbedret 
studielektion, dels er det især meget tilfredsstil-
lende, respektindgydende og lærerigt at opleve, 
hvordan mindre justeringer kan gøre elevernes 
udbytte så meget større. Også selv om det ikke 
er de samme elever!

Forslag til dagsorden
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En praktisk tilgang til lektionsstudier

Tilgangen er afprøvet på en skole i Aarhus. Og 
i dette afsnit beskriver vi vores overvejelser og 
erfaringer med studielektioner i geografi og 
fysik/kemi. 

I vores planlægning har vi brugt skabelonen 
i Bilag 1. Den giver en god struktur og sætter 
rammen for hele forløbet. Derudover har vi ar-
bejdet ud fra de anbefalinger og gode råd, som 
også er i hæftet.

Download de konkrete lektionsplaner: Bilag 5, 
Bilag 6, og Bilag 7.

Forberedelse af lektionsstudiet

Vi fandt det vigtigt at inddrage skolens ledelse, 
da vi ville gennemføre et lektionsstudie. 
Med ledelsens opbakning sikrede vi:

• Fleksibilitet, der fx kan betyde mere tid til 

planlægning af lektionen.
• Vikardækning af lærere, når lektionen skal 

gennemføres. 

Et lektionsstudie kræver et tæt og længereva-
rende samarbejde med kolleger. Derfor valgte vi 
at involvere kolleger med lyst til og erfaring med 
samarbejde. 

Som det første aftalte vi en møderække med 
overskrifter til hver mødegang. Møderne lå med 
to ugers mellemrum. Det gav både god dynamik 
og tid til at reflektere over processen og komme 
på nye ideer og input.

Planlægning af studielektionen

I det følgende vil vi beskrive vores detailplan-
lægning af en studielektion i et geografiforløb.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%201%20Lektionsplan.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%205%20Lektionsplan%20fysikkemi%20-%20Energioms%C3%A6tning%20.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%206%20Lektionsplan%20fysikkemi%20-%20Energioms%C3%A6tning%20revideret.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%207%20Lektionsplan%20geografi%20-%20Lufttryk.doc
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Case: Studielektion i geografi 

Første møde: Lektionsstudiet præciseres

Det mere langsigtede formål med lektionsstudi-
et i geografi var:

• at udvikle arbejdet med undersøgelseskom-
petence i faget.

• at inddrage mere IT i undervisningen.
• at udvikle egne faglige og didaktiske kompe-

tencer i et fagligt udfordrende emne.
• at kvalificere planlægningen efter Fælles 

Mål.

Disse punkter fungerede som rettesnor for 
den videre proces med planlægning af mål, 
emne og aktiviteter i studielektionen. Og det 
gav anledning til at udfylde den første del af 
lektionsplanen. 

Se udsnit af lektionsplan herunder: 

Mere IT i undervis-
ningen.

Arbejdet med 
undersøgelseskom-
petencen

Den praktisk del

Skabelonen skaber 
en god struktur 
i arbejdet med 
Fælles Mål

Et fagligt udfordren-
de emne
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Praktiske tiltag

Når fag, emne og klassetrin er på plads og skre-
vet ind i skabelonen for lektionsplanen, er det 
vigtigt at få styr på de praktiske forhold omkring 
lektionsstudiet:

• Vælg en dato for gennemførelse af stu-
dielektionen.

• Vælg tidspunkt for det efterfølgende eva-
lueringsmøde, evt. i direkte forlængelse af 
lektionen.

• Vælg tidspunkt for gennemførelse af den 
reviderede studielektion. 

• Indkald kolleger, ledere og resursepersoner, 
der skal med som observatører.

• Udsend en anmodning til forældre om til-
ladelse til at videofilme studielektionen (se 
Bilag 4).

• Aftal en ”lektie” til næste møde. Frem mod 
planlægningsmødet kan man fx undersøge 
tidligere undervisningsforløb i emnet og 
søge inspiration i lærebøger og læringspor-
taler på internettet.

Andet og tredje møde: Detailplan-
lægning af studielektionen

I denne fase af planlægningen havde vi både 
de langsigtede mål og de lektionsspecifikke mål 
for øje og valgte aktiviteter og teori, som ledte 
eleverne frem mod de udvalgte læringsmål. 

Vi lagde særlig vægt på klassesamtale og op-
summering (”neriage” og ”matome”), da det 
giver en god sammenhæng mellem aktiviteter-
ne og er med til at få de faglige pointer frem. 

Det konkrete indhold på vores møder:

• Fremlæggelse af ”lektien” for hinanden og 
udarbejdelse af en idébank med undervis-
ningsaktiviteter.

• Overskrifter for undervisningsaktiviteter i 
lektionsplanen som fx ”intro”, ”forsøgsstati-
oner” og ”opsamling” ud fra idébanken.

• Detaljeret beskrivelse af alle undervisnings-
aktiviteterne i lektionsplanen. Vi forestillede 
os, at det var et manuskript, som enhver 
anden lærer skulle kunne bruge og gennem-
føre undervisningen efter.

• Klar fordeling af observatørroller og fo-
kusområder med udgangspunkt i skemaet 
“Observationer” (se Bilag 2)

• Aftale om, hvem der gør hvad i forbindelse 
med lektionens gennemførelse, fx indkøb og 
fremstilling af materialer, opstilling af mate-
rialer på selve dagen m.m. 

Skabelon til lektionsplan: Download wordfil (Bilag 1)

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%204%20Videotilladelse.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%202%20Observationer.doc
http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%201%20Lektionsplan.doc
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Udvalgte detaljer

Optakt
Gennem hele lektionen har læreren en Prezi at støtte sig til, og 
alle illustrationer, tekst og videoer er lagt ind på forhånd. Inden 
lektionen er eleverne blevet delt ind i grupper på to. 
Undervisningen foregår i fysiklokalet. Læreren henter eleverne i 
klasselokalet og følges med dem til fysiklokalet. Her sidder de på 
tre rækker ved siden af deres tildelte makker.

Opstart
Læreren præsenterer lektionens emne og navn, mål og nøglebe-
greber.
Læreren gør opmærksom på tavlen med nøglebegreber/sætnin-
ger, hvor han/hun løbende vil notere vigtige begreber/sætnin-
ger.

Eksempel på beskrivelse af en un-
dervisnings-aktivitet

Lanternen
Læreren tænder en lanterne/luftballon i lokalet og slipper den. 
Forventeligt vil den stige til vejrs.

Spørgsmål
Hvorfor stiger lanternen? Eleverne diskuterer 1 minut med side-
manden.

Forventede svar (vigtige pointer bliver noteret på tavlen)
Lanternen bliver lettere. 
Luften inde i lanternen bliver lettere. 
Luften i lanternen bliver varmet op. 
Luften i lanternen udvider sig.

Læreren går i dialog med eleverne om lanternen, og samtalen 
skal lede frem til en idé om, at atmosfærisk luft vejer noget, og 
at vægten hænger sammen med temperatur.

Klassesamtale (Neriage)

Afslutning
I Prezi vises nu lektionens mål og nøglebegreber. 
Den afsluttende opgave for eleverne bliver at skrive en kort sam-
menhængende faglig tekst, hvor alle nøglebegreberne indgår. 
Det er lige meget, i hvilken rækkefølge begreberne forekommer, 
og de må gerne bruges flere gange. Teksten indsamles som det 
sidste, så den kan bruges i evalueringen af elevernes læring.

Opsummering (Matome)



25

Selve studielektionen

Vi mødte et kvarter før lektionen for at klargøre 
undervisningslokalet, fx opstilling af apparatur, 
lægge materialer frem, klargøring af videokame-
ra m.m. 

Observationsskemaerne blev lagt klar til obser-
vatørerne. Inden eleverne kom ned i undervis-
ningslokalet, blev det gjort klart for dem, hvad 
der skulle ske, fx hvem der var observatør, og 
hvem der var underviseren, som de skulle hen-
vende sig til.

Nu kom den “lette” del af forløbet, for nu skulle 
vi “blot” følge manuskriptet og gennemføre 
lektionen. 

Diskussion, refleksion og evt. revi-
sion af studielektionen

For at skabe en tydelig struktur i den efterføl-
gende evaluering tog vi udgangspunkt i skabelo-
nen for evalueringsmødet (se Bilag 3). 
Vi afsatte 45 minutter til mødet, hvilket var en 
passende længde. 

Det er en god idé, at mødet ligger så tæt på lek-
tionen som muligt, så alle observationer stadig 
er friske.

Vi oplevede, at dette evalueringsmøde er meget 
vigtigt for processen. Det var her, vi i fællesskab 
reflekterede og diskuterede de ting, vi blev 
opmærksomme på under gennemførelsen af 
lektionsstudiet. Disse refleksioner, observatio-
ner og erfaringer er afgørende for en eventuel 
revidering af lektionsplanen.

Vores erfaring er, at et ekstra evalueringsmøde 
på ca. 1 time er nødvendigt for at kunne lave de 
konkrete revideringer af lektionsplanen. I dette 
møde deltog kun de lærere, der havde været 
med i hele planlægningsfasen.

Den reviderede lektionsplan gennemførte vi i 
parallelklassen, nu med en ny lærer og igen med 
en efterfølgende refleksion. 

Det er en vigtig pointe, at det er en anden lærer, 
der gennemfører lektionen, fordi det giver et 
billede af, om planen er beskrevet så detalje-
ret og præcist, at en anden kollega ville kunne 
overtage og bruge lektionsplanen på et senere 
tidspunkt.

Foto: Planen må afviges, da dampmaskinen er i stykker.

”Men husk, at det ALDRIG 
går som forventet. En lanter-
ne vil ikke stige til vejrs, eller 
en dampmaskine er gået i 
stykker. Det skete for os og 
betød selvfølgelig, at vi måtte 
afvige lidt fra manuskriptet. 
Men vi prøvede så vidt muligt 
at være tro mod lektionspla-
nen”.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/Lektionsstudier%20BILAG%203%20Evalueringsm%C3%B8de.doc
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Hvor meget tid skal man sætte af?

Skoler er travle steder, og der er mange bin-
dinger, der må respekteres og være synlige i 
årsplaner. Her er det vigtigt, at lektionsstudier 
får plads, måske for et helt skoleår ad gangen 
og i koordinering med (andre) fagteammøder 
og lærermøder. Det giver mulighed for at sikre 
en passende rækkefølge og frekvens – og i god 
tid blive opmærksom på evt. skemabytte eller 
vikarsituation. 

I Danmark startes god udvikling i skolen ofte af 
ildsjæle og resursepersoner. Sådan kan lektions-
studier også starte. Men lektionsstudier er for 
alle, det er simpelthen professionel udvikling for 
faglærere. 

Et lektionsstudium er forholdsvis nemt at arran-
gere, man skal blot være nogle få kolleger, der 
vil det samme. Og der er umiddelbart udbytte i 
kollegialitet og faglighed.

Kan lektionsstudier så indføres i morgen? Ja, 
hvorfor ikke? Strategien kan afprøves af nogle få 
lærere, der er tilstrækkeligt nysgerrige og kreati-
ve mht. at skaffe sig tid til arbejdet. For det er et 
ekstraarbejde. 

Forhåbentlig har du lyst til at prøve det. Måske 
har du allerede prøvet, og så kan dette måske 
være den manual, der sætter det lidt mere i 
system som en del af lærerarbejdet på din skole.

Spørg bare

• Hvor skal vi hen?
•  Hvor er vi nu?
•  Hvordan kommer vi derhen? 

Lektionsstudier er et godt bud!

Afrunding
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PRUF – PRofessionel Udvikling af 
Fagteams

En lærers forståelse af sin egen undervisning og 
den virkning, undervisningen har på eleverne, 
stimuleres gennem deltagelse i kollektive reflek-
sioner i et lærerteam. Lyst og mod til at eksperi-
mentere med nye tilgange i sin undervisning og 
til at diskutere egen undervisning med andre i 
et teamsamarbejde.

Om PRUF-serien
Serien er koordineret af Martin Krabbe Sillasen 
og Keld Nielsen.

Hæfterne kan frit kopieres og distribueres. 

Hæfterne og bilag kan hentes som PDF-filer på: 
www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamud-
vikling. Hæfterne er udarbejdet på baggrund af 
kurser i fagteamudvikling i QUEST-projektet. 

Hæfterne kan bruges i forbindelse med fagteam 
og skoleudvikling med Q-modellen. Du kan 
læse mere om Q-modellen og om QUEST her: 
www.q-model.dk

PRUF-serien består af 5 hæfter til inspiration for 
fagteamudvikling:

1. IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig 
udvikling 
Hæftet er tænkt som inspiration for fag-
team, der vil samarbejde om undersøgende 
arbejdsformer (IBSE) i naturfag. I hæftet er 
der erfaringsbaserede ideer til både indle-
dende og afsluttende møder i et forløb samt 
eksempler på mulige aktiviteter om masse-
fylde med progression fra mellemtrin til ud-
skoling. Koblingen til fagteamsamarbejde er 
central, og arbejdet kan støttes med hæftets 
skemaer til planlægning og evaluering.

Pruf-serien

http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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2. Re-design i fagteamet – Nye undervisnings-
former i naturfagene 
Når ny viden kommer ind på skolen, er ikke 
nødvendigvis en god idé at lave spritnye un-
dervisningsforløb helt forfra. Man kan tage 
fat i forløb og aktiviteter, som anvendes på 
skolen, men som ikke fungerer. Efter diskus-
sioner i fagteamet om, hvor udfordringerne 
ligger, kan et forløb redesignes med referen-
ce til, hvad der vides om elevernes læring i 
naturfag.

3. Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde 
om faglig udvikling 
Hæftet er en inspiration til lektionsstudier i 
naturfag. Lektionsstudier er en metode til at 
kvalificere erfaringsdeling og faglig kollegial 
sparring i fagteamet. Hæftet indeholder for-
slag til en køreplan for lektionsstudier samt 
tilhørende skabeloner til planlægning og 
observation af studielektionen. Hæftet giver 
også anvisninger til, hvordan man samler op 
på studielektionen i fagteamet. Endelig er 
der konkrete eksempler på lektionsstudier. 

4. Progression og læring – Fagteamets arbejde 
med den røde tråd i naturfagsundervisnin-
gen 
Dette hæfte er en praktisk guide til, hvordan 
fagteamet løbende kan sikre en meningsfuld 
progression i naturfagene på alle klassetrin. 
Hæftet indeholder praktiske anbefalinger til 
alt, fra hvordan møderne afholdes, hvilke 
materialer der vil være relevant at bruge til 
arbejdet, til hvordan man kan sikre at kom-
me omkring de fire kompetenceområder fra 
Fælles Mål. 

5. Åben skole i fagteamet – Samarbejde om 
og med eksterne læringsmiljøer 
Mange skoler og fag har tradition for at 

besøge lokaliteter og institutioner uden for 
skolen. Med ideen om den åbne skole er 
der yderligere kommet fokus på at bruge de 
læringsaktiviteter, der tilbydes i lokalsam-
fundet. Hæftet præsenterer to oplæg til fag-
teamsamarbejde, som kan kvalificere bru-
gen af eksterne læringsmiljøer. Fagteamet 
kan samarbejde om at kortlægge og evalue-
re de eksterne læringsmiljøer og planlægge, 
hvordan de bedst integreres i undervisnin-
gen. Og fagteamet kan udvikle samarbejdet 
med et eksternt miljø, så et besøg støtter 
den øvrige undervisning bedst muligt.


