DET GODE PROJEKTSPØRGSMÅL
Relevant,
aktuelt
og
virkeligt

Kalde
innov r på en
a
giver tiv handle
n
m
at gør ulighed fo &
e en f
r
orske
l

?

og
e
d
n
e
ær
Nærv ngsfuldt i
meni enes liv
børn

DET GODE PROJEKTSPØRGSMÅL
Jeg kan bruge det,
jeg lærer, 3l noget i
virkeligheden her
og nu

Kalde
innov r på en
a
giver tiv handle
n
m
at gør ulighed fo &
e en f
r
orske
l
Mit arbejde er
betydningsfuldt!

Jeg lærer
noget og får
noget ud af
skolen!

Relevant,
aktuelt
og
virkeligt

?

Jeg kan se
min egen
rolle i det!

og
e
d
n
e
ær
Nærv ngsfuldt i
meni enes liv
børn

Jeg har lyst 3l
at kaste min
3d i det – og
mine
kompetencer
kan bruges!

HVAD KENDETEGNER ET GODT PROJEKTSPØRGSMÅL?
Et godt projektspørgsmål er et spørgsmål, som kræver en af
følgende tankeprocesser:
- Et spørgsmål som kalder på innovation
- Et spørgsmål som kræver at eleverne udvikler en plan eller
serie af handlinger
- Et spørgsmål, som kræver, at eleverne tager beslutninger
Projektspørgsmål(et) er styrende for elevernes research. Det
er således spørgsmål, der med stor vægt styrer, guider og
engagerer eleverne i kritisk tænkning gennem udforskning.
Det handler om spørgsmål, som ikke kan besvares i en enkelt
time eller en kort sætning - og det er hele formålet. Målet er
at stimulere tænkning, at fremprovokere udforskning og at
give anledning til flere spørgsmål - inklusive tænksomme
elevspørgsmål . De er provokerende og giver anledning til at
skabe. Ved at arbejde med sådanne spørgsmål, engageres
eleverne i at afdække et emne i dybden og dets
kompleksitet fremfor blot at beskæftige sig overfladisk med
det.

7 karakteristika på det gode projektspørgsmål:
• Det er et åbent spørgsmål . Dvs at det typisk ikke har et
enkelt, endeligt eller korrekt svar.
• Det provokerer tanken og engagerer intellektuelt og giver
let anledning til diskussion og debat.
• Det kræver kompleks tænkning som fx analyse, hypoteser,
evaluering, forudsigelser. Det kan ikke alene besvares med
blot at kunne genkalde sig viden.
• Det peger hen mod vigtige, overførbare ideer indenfor eller
på tværs af fagområder
• Det rejser supplerende spørgsmål og giver anledning til
videreudforskning
• Det kræver underbyggelse, ikke bare et svar.
• Det er et spørgsmål, som man kan og skal gå tilbage til
undervejs.

Hvad kan karakteriseres som et godt projektspørgmål?
(Essentielt spørgsmål)
1. Det ER et spørgsmål, der guider eleverne i deres research.
2. Det ER et spørgsmål, der giver elevernes researcharbejde
en ramme og et fokus.

Hvad er IKKE et projektspørgsmål i denne sammenhæng?
1. Det er IKKE et spørgsmål, som kan besvares med ja eller nej.
2. Det er IKKE et spørgsmål, der kan besvares i én sætning.
3. Det er IKKE et fluffy eller kæmpe spørgsmål, der tager en
bogserie i 5 bind at besvare.

3. Det ER klart og præcist - eller kort og lækkert ;)
4. Det ER et spørgsmål, der fortæller andre, hvad projektet
adresserer.
5. Det ER et spørgsmål, der ikke har noget rigtigt eller forkert
svar.
Hvordan skriver jeg et godt projektspørgsmål? (Essentielt
spørgsmål)
1. Brug ordene: Hvordan, hvilken betydning, hvilke
konsekvenser/effekter, hvorfor, hvad nu hvis osv.
2. Brug ord der giver mening for jer.
3. Husk at du kan få brug for at ændre dit projektspørgsmål
undervejs, når det ikke giver mening i forhold til den måde,
projektet har udviklet sig på og det I har lært undervejs.
Lånt fra High Tech High og:
h@ps://www.robeson.k12.nc.us/cms/lib/NC01000307/Centricity/Domain/
3916/Wri3ng%20Essen3al%20Qu es3ons.pdf
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