
Nævn 3 ting som du mener har 
været de mest spændende ved 
projektet.

Hvad har du lært af det?

Hvordan vil du bruge det næste 
gang?

Fortæl om et tidspunkt hvor 
samarbejdet var rigtigt godt.

Hvad betød det for gruppen?

Hvad gjorde du for at det 
skete?

Nåede I alt det I ville med 
projektet?

Kunne I have nået mere?

Hvordan kan du hjælpe til med 
at I når det hele, eller mere, 
næste gang?

Hvornår i processen synes du 
at det gik rigtig godt?

Hvad gjorde du som 
medvirkede til, at det gik godt? 

Hvordan kan du bruge det en 
anden gang?

Fortæl om et tidspunkt hvor 
projektet ikke fungerede så 
godt.

Hvad skete der, som gjorde
at I kom videre?

Hvad gjorde du?

Prøv at beskrive din egen 
indsats med få ord.

Var der andet du kunne
have gjort?

Hvad ville det have betydet
for projektet?

Hvad er du mest stolt af, at 
have gjort i projektet.

Hvordan var det godt for 
projektet?

Hvordan er det godt for dig?
– Hvad har du lært?

I hvor høj grad var I klar over 
hvad I ville med jeres projekt, 
på en skala fra 1-10.

Hvordan havde I afklaret 
dette?

Hvordan kan du sikre at det er 
tydeligt en anden gang.



I hvor høj grad søgte I hjælp, 
vejledning og inspiration 
hos lærere eller andre 
ressourcepersoner.

Hvad kom det til at betyde
for projektet.

Hvad kan du gøre en anden gang 
for at få hjælp og inspiration.

I hvor høj grad brugte I jeres 
netværk (lærere eller andre 
personer) i jeres arbejde.

Hvad betød det for projektet?

Hvem kunne I ellers have
brugt i jeres arbejde? 

Hvordan fungerede 
samarbejdet i gruppen
på en skala fra 1-10.

Hvordan bidrog du til et godt 
samarbejde i gruppen?

Hvordan hjalp det gruppen?

I hvilken grad lykkedes det at 
inddrage jeres faglige viden i 
projektet.

Var der noget som ikke kom 
med, men efter din mening 
burde?

Hvordan kunne det være sket?

Hvordan fik I organiseret 
alle de praktiske ting ved 
projektet?

Kunne det organiseres på en 
anden – måske bedre – måde?

Hvordan ville det hjælpe
det næste projekt?

Nævn 3 af skolens fag, som 
indgik i projektet.

I hvor høj grad brugte I den 
viden I har?

Hvordan kan det komme i spil 
en anden gang?

Hvis det produkt I har lavet 
på nogen måder skulle være 
bedre. Hvad skulle du så gøre 
anderledes?

Hvad kunne du have gjort
for at det skete?

Hvordan kan du sikre at det 
sker næste gang?

I hvor høj grad fik I brug
for ny faglig viden i projektet 
(1-10).

Hvordan skaffede I den?

Er der andre måder I kunne 
have fået viden på?



Hvordan fungerede 
kommunikationen i gruppen
på en skala fra 1-10. 

Hvordan kunne det blive 
bedre?

Hvad kunne du gøre for
at det blev bedre? 

Hvordan fungerede det når I 
mødtes gruppen?

Hvordan var din egen rolle?

Var du tilfreds eller kunne 
du tænke dig en anden rolle 
næste gang? – Hvilken?

Hvordan fejrede I jeres 
succeser undervejs? 

Hvilken betydning
havde det for samarbejdet?
For projektet?

Hvem kunne have taget 
initiativ til det?

I hvor høj grad arbejdede du 
på nye og kreative måder i 
projektet, på en skala fra 1-10?

Hvad var anderledes?

Hvad betød det for arbejdet?

I hvor høj grad var 
arbejdsfordelingen i gruppen 
tydelig på en skala fra 1-10?

Hvad betød det for projektet?

Hvad vil du gøre næste gang 
for at gøre det tydeligt? 

I hvor høj grad blev projektet 
kreativt og originalt i forhold 
til tidligere, på en skala fra 
1-10.

Hvad kan du især pege på?

Hvad betød det for projektet?

Hvis din lærer skulle fortælle 
om jeres arbejde, hvad ville 
han/hun sige?

Er du enig i den opfattelse?

Hvorfor/hvorfor ikke?

Fortæl om et tidspunkt hvor 
det var rigtigt sjovt at deltage
i projektet.

Hvad skete der?

Hvad betød den sjove
oplevelse for projektet?



Hvornår synes du, det var 
sjovest at deltage i projektet?
 
Hvad skete der?
 
Hvad betød det for arbejdet?
 
 
 

I hvor høj grad kunne du 
bruge fantasien i forhold til 
projektet (1-10)?
 
Hvordan kom det til udtryk?
 
Hvad tænkte de andre om 
dine ideer?
 
 
 

Beskriv det produkt,  
som I fik lavet
 
I hvor høj grad var du tilfreds 
med produktet?
 
Hvad kunne være  
anderledes?
 
 

Hvordan fungerede jeres 
kommunikation med om-
verdenen?
 
Kunne du anvise nye måder 
at kommunikere på nu?
 
Hvad ville det betyde for 
projektet?
 
 

Fortæl om hvor svært 
projektet var at lave
 
Er der noget du ville lave 
om i dag hvis du startede 
forfra?
 
Blev du tilfreds med  
resultatet?
 

Hvordan blev I enige om, 
hvor meget I skulle lave?
 
Hvordan kom det til at  
fungere i praksis?
 
Er der noget, der kunne  
være anderledes?
 
 
 

Fortæl om præsentationen 
af projektet
 
I hvor høj grad er du 
tilfreds med denne (1-10)?
 
Er der noget, du vil lave 
om til næste gang?
 
 
 

Fortæl om et tidspunkt, 
hvor du var meget engageret 
i projektet
 
Hvorfor var det særligt på 
dette tidspunkt?
 
Hvad fortæller det om din 
måde at arbejde på?
 
 




