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• 1) metode
• 2) kvalitetsbegreb – muligheder og begrænsninger
• 3) mulige resultater og anbefalinger

Metode
• Videoobservationer
• Kodning med PLATO-manual
• Kvalitative analyser

Plato-manualen, generiske kvaliteter i undervisningen,
Mål
Kommunikeret mål og placering i kontekst
Intellektuel udfordring
højere ordens tænkning, analyse, logiske slutninger
Repræsentation af indhold.
Eksempler, forklaringer analogier
Begrebslig rigdom
Forbindelse mellem nyt indhold og forudgående viden.
Strateg (men tæt på metode), som kan anvendes i flere
sammenhænge. Fx Skrive/Læsestrategier
Demonstration, eksemplificering. Læreren viser hvordan man gør fx
bruger en strategi. Model (fx modeltekster)
Feedback
Klassesamtale – Optag
Klassesamtale - Muligheder for elevytringer
Brug af autentiske tekster – (ikke didaktiserede læremidler)
Producere tekst (snævert tekstbegreb)
Understøtte sprogtilegnelse
Arbejdsmijlø, opførsel
Passer miljøet til den opgave der skal løses (the task at hand)
Tidsforbrug –bruges tid på faglige aktiviteter.

Plato-manualen, generiske kvaliteter i undervisningen,
Mål
Brug af kontekst og fremtidig relevans
Intellektuel udfordring
Handler først om hvor vidt det er højere ordens tænkning, analytisk
Repræsentere indhold.
Eksempler, forklaringer analogier
Begrebslig rigdom.
Forbindelse mellem nyt indhold og forudgående viden.
Strategi (men tæt på metode), som kan anvendes i flere
sammenhænge. Fx Skrive/Læsestrategier
Demonstration, eksemplificering. Læreren viser hvordan man gør fx
bruger en strategi. Model (substantiv); læreren
Feedback
Klassesamtale – Optag
Klassesamtale - Muligheder for elevytringer
Brug af autentiske tekster – (ikke didaktiserede læremidler)
Producere tekst (snævert tekstbegreb)
Understøtte sprogtilegnelse
Arbejdsmijlø, opførsel
Passer miljøet til den opgave der skal løses (the task at hand)
Tidsforbrug –bruges tid på faglige aktiviteter.

Intellectual challenge, Representation of content
Overvejende udenadslære, men
en del af segmentet har analyse,
fortolkning logisk slutning og
idegenerering

Overvejende analyse, fortolkning, logisk
slutning og lidt udenadslære

Kvalitativ analyse
Elever fortæller om Donald Trumps krav om at DK
skal bruge 2% af BNP på forsvaret
• E: men er det ikke vigtigt for Danmark fordi vi er et velhavende land, at nå op på de her 2 %, eller har Danmark bare tænkt sig at blive på de 1.35 %
• E2: selvfølgelig skal Danmark så småt arbejde sig op på de her 2 % og det gør vi også, og det er siden 1949 da
Nato opstodafetbegreb
pres fra USA for at få
de Europæiske lande til at spytte mere i kassen, og man nåede frem til en hensigtserklæring i 2014, hvor det Uddybning
lykkedes Obama
at få de europæiske
ledere til at skrive under på en erklæring at vi vil arbejde henimod de 2% for at få deres bruttonationalprodukt, altså BNP på forsvarsudgifterne op
på målet på 2%. Men det er først noget der skal opnås i 2024.

• E Vil det sige at Donald Trump (..) skynder på DK
•

E2: ja en det er omsonst for vi har den aftale om at vi senest i 2024 skal nå det (…)

• L: Den der BNP, piger, kan I forklare lidt mere om den?
• E: det er noget med at, det er et stykke tid siden, Det er noget med pr. borger eller pr indbygger, bruger, der giverStillingtagen
skat til den her forsvarsstyrke,
Hvor mange procent vi bruger til at sende penge til forsvaret.
• L: og hvad tænker I selv? 2 % er det meget eller?
• E: det er ikke meget, men vi læste også at USA har sådan rigtig meget i forhold til 2% (…) men vi er jo også et lille land, og 2% er meget af et lille
land.
• E2: det er noget med at vi bruger 1.34 % nu
• E: selvom vi ikke bruger så mange penge, så lægger vi meget arbejde i det.

Eksempel på mulige tolkninger (foreløbige)
• I samfundsfag og dansk er der forholdsvis meget ‘højere ordens
tænkning’ fx at begreber diskuteres – men ikke så meget vægt på at
forklare de grundlæggende begreber
• Større usikkerhed blandt lærere i samfundsfag end dansk
• Mindre opmærksomhed i samfundsfag og dansk på strukturerede
arbejdsprocesser. Læreren viser sjældent hvordan en opgave skal
løses.
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