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Projektorienteret undervisning er en oplagt metode, når elever skal undersøge 
verden. Men det er en krævende undervisningsform både for lærere og elever, 
ikke mindst i det digitale klasserum. Digitale teknologier kan understøtte elever-
nes selvstændige undersøgelser, samarbejde og kreative produktion – men de 
kan også forstyrre og komplicere læreprocessen, især for usikre elever. 

I Digital projektdidaktik analyserer en række didaktiske forskere, hvordan lærere 
kan rammesætte projektforløb med it, så alle elever bliver passende udfordret. 
De ser også på, hvordan skoler kan understøtte en fælles udvikling af en inklu-
derende digital projektdidaktik. Bogen er blevet til på baggrund af et omfat-
tende udviklings- og forskningsprojekt på otte frie grundskoler og tilbyder en ny 
forståelse af projektarbejde med få, men centrale projektkompetencer, hvor it er 
didaktisk integreret.
  

Didaktiske studier præsenterer den nyeste forskning 
inden for didaktik, pædagogik og undervisning. 
Bøgerne er skrevet af førende didaktiske forskere, der 
inviterer til drøftelser af god undervisning i grundsko-
len og på ungdoms- og videregående uddannelser. 
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FORORD
I Danmark har vi et unikt forhold mellem folkeskolen og de frie grundskoler. Det 
skyldes en særlig lovgivning på området, men også en helt særlig tradition med en 
vifte af alternative former for frie grundskoler samt en betydelig politisk opbakning 
til, at de frie skoleformer indgår som en væsentlig del af det samlede skoletilbud. 
Det er værdifuldt, at de frie grundskoler tildeles stor frihed til at definere og 
udvikle deres egen pædagogiske praksis. I grunden burde denne frihed kalde på 
pædagogiske eksperimenter med systematisk dokumentation og opfølgning til 
gavn for pædagogisk praksis og forskning i almindelighed.

I det lys er det bemærkelsesværdigt, at der ikke er mere forskning i de frie 
grundskoler. Diversiteten i skoletilbud i Danmark rummer ellers et bredt og 
varieret grundlag. Det unikke forhold mellem skoler giver unikke muligheder 
for at forske i forholdet mellem rammebetingelser, værdigrundlag, skoleform og 
undervisningspraksis. Det gælder både de forskellige skoleformer inden for frisko-
ler og privatskoler, forholdet skoleformerne imellem og forholdet til folkeskolen.

Konsekvensen er, at vi mangler forskning i, dels hvad det vil sige, at de frie 
grundskoler skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, og dels hvilke pædago-
giske praksisser der er mulige under friere rammer. Derfor er det et vigtigt skridt 
for skoleforskningen i Danmark, at vi med antologien Digital projektdidaktik for 
første gang kan præsentere resultaterne af et større systematisk udviklings- og 
forskningsprojekt på tværs af frie skolers undervisningspraksis.

Med denne antologi bliver vi inviteret helt ind i undervisningen på otte frie 
skoler. Vi følger således et større hold af forskere og konsulenter, der samarbejder 
med henholdsvis fire privatskoler, tre friskoler og en kristen friskole. Skolerne 
ønsker at udvikle deres didaktik og undervisning i lyset af den digitale udvikling. 
Tilgangen er holistisk. Det betyder, at det praksisnære indblik i elevernes arbejde og 
lærernes undervisning bliver kombineret med en bredere undersøgelse af skolernes 
måde at organisere sig på. Omdrejningspunktet er udvikling og afprøvning af en 
projektdidaktik, der stiller skarpt på centrale elementer i stå mål med-kravet til 
skolerne. En gennemgående problematik er forholdet mellem personlig frisætning 
og faglig rammesætning, elevernes rum for udvikling af selvstændighed og lærerens 
ansvar for kvalificering i form af faglig og social stilladsbygning. Konteksten er et 
undervisningsmiljø, hvor brug af digitale teknologier ikke fører til individualise-
ring, men til en skabende og undersøgende undervisning i et fagligt fællesskab.

Resultatet er et nuanceret indblik i, hvad det vil sige at stå mål med en under-
visning, hvor der er krav om en alsidig faglig, social og personlig udvikling. De 
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frie skoler har ikke være underlagt de samme krav om målstyret, kompetenceori-
enteret undervisning i alle fag med brug af bestemte typer af digitale platforme 
og elevplaner, som folkeskolen har været siden folkeskolereformen i 2013. Derfor 
har det været muligt at gennemføre forsøg med en projektdidaktik, der i højere 
grad gør det muligt at tænke på tværs af fag og lægge op til en progression, hvor 
eleverne udvikler deres kompetencer til at møde udfordringer, arbejde under-
søgende, samarbejde med andre, styre komplekse processer og udvikle fagligt 
kvalificerede produkter.

Forventer man en ideologisk lovprisning af de frie skoler, bliver man skuffet. 
Teknologibegejstrede læsere må også forberede sig på en kritisk undersøgelse af 
digitale teknologier. Ligeledes må læsere med hang til målstyret kompetence-
orientering berede sig på, at undersøgelse af indhold og inddragelse af faglige 
systematikker er i fokus. Antologien rummer således ikke et forkromet bud på 
en digital genvej til elevernes udvikling af generiske kompetencer. Tværtimod 
er den drevet af en empirisk nysgerrighed, der dvæler ved de mange dilemmaer, 
som kendetegner en fagligt kvalificeret undervisning. Styrken ved antologiens 
bidrag er netop, at de tilbyder pædagogiske værktøjer til refleksion kombineret 
med mikroundersøgelser af didaktiske dilemmaer og pædagogiske processer. Man 
leder således forgæves efter pædagogiske quickfix, guldløsninger og turboforløb. 
Til gengæld er antologien fyldt med empirisk mættede vitaminer til de lærere og 
skoler, der ønsker at styrke den didaktiske dømmekraft. Og da der er tale om fri 
forskning i, hvad det vil sige at stå mål med, kan antologien inspirere på tværs af 
skoleformer med forskellige grader af frihed.

Med håb om god læselyst!

Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening
Thorkild Bjerregaard, formand for Foreningen af Kristne Friskoler
Thomas Illum Hansen, forskningschef ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Ole Pedersen, forstander for Den frie Lærerskole
Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
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KAPITEL 1

UDVIKLING I OG 
 FORSKNING FRA 
DE FRIE SKOLER

Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen

Siden reformpædagogikken i begyndelsen af 1900-tallet har projektorienteret 
undervisning været et af de centrale temaer i didaktikken – under forskellige beteg-
nelser såsom projektarbejde, projektmetode, problembasering, problemorientering 
osv. Der er tale om en kompleks undervisningsform, som har mange potentialer, 
men som fortsat også giver udfordringer i praksis. For det første skal læreren 
finde den rette balance mellem på den ene side rammesætning og stilladsering 
af projektet og på den anden side elevernes selvstændige arbejde og tilegnelse. 
For det andet har ikke alle elever lige nemt ved at håndtere denne komplekse 
proces, som på den ene side er åben, men som på den anden side ofte indeholder 
indforståede forventninger om en bestemt selvstændighed og faglighed. Selv om 
projektorienteret undervisning kan indeholde en høj grad af differentiering, kan 
der iagttages forskellige, ofte subtile eksklusionseffekter.

For det tredje indeholder den nye digitale kontekst for projektorienteret un-
dervisning både nye muligheder og vanskeligheder for lærere og elever. Disse tre 
problemstillinger, projektorienteret undervisning, inklusion og digitale undervis-
nings- og læremidler, har været hovedfokus for udviklingen af en ny digital projektdi-
daktik, som lægger fokus på øget rammesætning og stilladsering af elevernes arbejde 
og tilegnelse. På denne baggrund har Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen 
med feedback fra i alt 11 pædagogiske konsulenter fra Center for Undervisnings-
midler fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og PH Absalon udviklet 
et nyt koncept for inkluderende digital projektdidaktik, som blev afprøvet på otte 
frie grundskoler fordelt over hele landet (Mikkelsen & Graf 2015).1 Der er endnu 

1 Ikke alle steder anses et pædagogisk koncept som noget værdifuldt. Omvendt kan man få det 
indtryk, at så snart nogen har lavet en model om noget, så er der tale om en ny didaktik eller teori. 
Med begrebet koncept forsøger vi at ramme et mellemniveau mellem teoretisering og model-
lering, som indeholder en underbygget og konsistent samling af begreber, principper og modeller 
omkring en problemstilling, her projektorienteret undervisning i digitale læringsmiljøer, og som 
endnu ikke kan kaldes en teori. Andre vil kalde det et pædagogisk eller didaktisk design.
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ikke tale om en fuldt udviklet teori, men om en praksisnær konceptualisering af 
projektdidaktiske forhold, som henter deres inspiration fra forskellige teoretiske 
positioner og forskningstraditioner. Konceptet indeholder et bredt projektbegreb 
med tilhørende didaktiske principper, en model for projektkompetencer, en proces-
model med loops, en didaktisk model samt planlægnings- og refleksionsværktøjer.

Udviklingsprojektet på de otte skoler, Inkluderende digital projektdidaktik i de 
frie skoler (herefter Digipro), blev muliggjort i forbindelse med, at Nationalt Vi-
dencenter for Frie Skoler (NVFS) i 2015 blev placeret ved UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole. Denne reorganisering af NVFS gjorde det for første gang 
muligt at gennemføre en ny type landsdækkende, systematisk og forskningsbaseret 
udviklingsarbejde i de frie grundskoler på tværs af skoleformer – konkret deltog 
fire privatskoler, to grundtvig-koldske friskoler, en uafhængig friskole samt en 
friskole på kristent grundlag, som geografisk er meget bredt fordelt. På hver skole 
gennemførte to konsulenter over halvandet år et lokalt tilpasset og praksisnært 
kompetenceudviklingsforløb for både lærere, skolens interne vejledere og ledelsen.

Udviklingsindsatsen indeholdt didaktisk refleksion, planlægning og afprøv-
ninger af forløb med digitale undervisnings- og læremidler samt organisatoriske 
tiltag. Det overordnede formål med udviklings- og forskningsindsatsen har været 
at bidrage til viden om, hvordan de frie grundskoler kan udvikle og styrke deres 
organisation og undervisning i retning af en inkluderende og projektorienteret 
undervisning med inddragelse af digitale undervisnings- og læremidler. Formålet 
med den konkrete skolebaserede kompetenceudvikling var at løfte de deltagende 
skolers egen it-didaktiske udviklingskapacitet. Udviklingsindsatsen skulle med 
andre ord understøtte, at systematisk udviklingsarbejde blev til en indarbejdet 
daglig praksis på skolerne. Denne tværgående kompetenceudvikling af det pæda-
gogiske personale er en ny måde at designe pædagogisk-didaktisk udvikling i de 
frie grundskoler på, og det var helt afgørende for gennemførelsen, at projektet blev 
bakket op af en følgegruppe bestående af formændene fra Danmarks Private Skoler, 
Dansk Friskoleforening (Friskolerne) og Foreningen af Kristne Friskoler. Projektets 
hjemmeside indeholder alt materiale og kan fortsat bruges til inspiration.2

Kapitlerne i denne antologi bygger på den følgeforskning, som var knyttet til 
udviklingsindsatsen. Et team på syv forskere, fjorten lærerstuderende som forsk-
ningsassistenter samt en statistiker3 gennemførte en omfattende kvantitativ empi-
riindsamling på alle otte skoler og kvalitativ empiriindsamling på syv af skolerne. 

2 digitalprojektdidaktik.dk

3 Vi takker de studerende for deres indsats og Morten Rasmus Puck fra UCL for sparring, dataind-
samling, analyse og rapportering af de kvantitative undersøgelser.
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Der er tale om en relativ ny type skoleforskning, som i Danmark for første gang 
blev gennemført i forbindelse med AUUC-konsortiets demonstrationsskoleforsøg 
fra 2013 til 2015. Nærværende antologi kan således ses i forlængelse af de to 
forudgående forskningsantologier Skoleudvikling med it og Innovativ undervisning 
med it (Bundsgaard et al. 2018b, 2018c).

Formålet med forskningsindsatsen er dels at skabe ny, generaliserbar viden, 
dels at skabe praksisnær viden om inkluderende, projektorienteret undervisning 
i digitale læringsmiljøer. Denne dobbelthed kalder på en mixed methods-tilgang, 
hvor kvantitative metoder i form af en virkningsevaluering af de gennemførte 
interventioner og kvalitative metoder i form af casestudier af skole- og undervis-
ningspraksis i de deltagende skoler komplementerer hinanden. Virkningsevalu-
eringen består af før- og eftermålinger gennem en lærersurvey og højtstrukturerede 
undervisningsobservationer.

Casestudierne baserer sig på videooptagelser af undervisning, indsamlede elev-
produkter samt interviews med elever, lærere, vejledere og ledere. Indsamlingen 
af denne empiri er foregået i fællesskab under et fælles empiridesign. Hvert del-
forskningsprojekt (caseanalyserne) har sit eget forskningsspørgsmål, valg af ana-
lysemetode og udsnit af den fælles empiri. Caseanalyserne kan dermed betragtes 
som ’empiriske nedslag’ i det samlede udviklingsprojekt.

Inden vi uddyber den gennemførte intervention med skolerne og det fælles 
forskningsdesign med indsamling og bearbejdning af empirien, præsenterer vi 
bogens indhold og sammenhæng gennem beskrivelser af de forskellige kapitler.

ANTOLOGIENS INDHOLD

Bogen falder i tre dele. Første del præsenterer det teoretiske grundlag for det nye 
koncept for inkluderende digital projektdidaktik. De enkelte kapitler bidrager 
med forskellige delkoncepter til den fortsatte teoriudvikling for projektorienteret 
undervisning – først og fremmest i de almendannende grundskoler, men de kan 
forhåbentlig også inspirere undervisningsudvikling på ungdomsskoler og på pro-
fessionsuddannelser. Bogens anden og tredje del indeholder de empiriske nedslag 
fra delforskningsprojekterne. I anden del har vi samlet studier, som fokuserer på 
didaktiske og teknologiske problemstillinger i projektorienteret undervisning. Her 
er tre kapitler, som på forskellig vis undersøger forholdet mellem lærerens stillad-
sering og elevernes deltagelse og inklusion i undervisningen, og tre kapitler, som 
beskæftiger sig med elevernes måde at producere projektprodukter på. Samlet set 
bidrager de empiriske nedslag således dels med praksisnære billeder af en kompleks 
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praksis og dels med nye teoretiske perspektiver på en række problemstillinger i den 
projektorienterede undervisning. Bogens tredje del består af tre bidrag, som har 
det til fælles, at de ikke ser på undervisning i projektforløb, men beskæftiger sig 
med forskellige problemstillinger på interventions- og skoleniveau. Dette organi-
satoriske blik er en vigtig del af en langsigtet og forankret undervisningsudvikling. 
I det følgende bliver hvert kapitel præsenteret mere udførligt.

Del I: Et teoribaseret koncept for inkluderende digital projektdidaktik
I kapitel 2 giver forfatterne et overblik over de centrale dele af det didaktiske kon-
cept for inkluderende, digital og projektorienteret undervisning. Der argumenteres 
for et udvidet projektbegreb med fokus på fællesskab og proaktiv stilladsering, 
en model over fire centrale projektkompetencer samt en fase- og loopmodel, der 
strukturerer lærerens arbejde med faglig formidling og evaluering. Modellerne er 
udviklet som refleksionsværktøjer til lærere, vejledere og ledere. Der er ikke tale om 
en fastlåst opskrift på projektundervisning, men snarere om konceptuel støtte til at 
udvikle undervisningen i retning af mere undersøgende og producerende former. 
Kapitlet indeholder også en almendidaktisk strukturmodel, som har dannet den 
teoretiske baggrund for konceptualiseringen. Det betyder, at eksempelvis inklusion 
og digitalisering forstås som integrerede dimensioner i en samlet didaktisk tænk-
ning. I kapitlet fokuserer forfatterne især på sammenhængen mellem konceptets 
forskellige dele. Forfatterne søger således at bidrage til teoriudvikling inden for 
projektorienteret undervisning og det almendidaktiske felt.

I kapitel 3 stiller forfatterne skarpt på den mest centrale byggesten i det di-
daktiske koncept, nemlig de Fire projektkompetencer i digitale læringsmiljøer: pro-
dukt-, proces-undersøgelses- og udfordringskompetence. De senere års diskussion 
af kompetencebegrebet som målkategori, og især det, som bliver kaldt ’digitale 
kompetencer’, synes at sløre væsentlige didaktiske problemstillinger og mangler 
en teoretisk afklaring. Kapitlet søger således at afklare forskellige forståelser af 
kompetencebegrebet med henblik på at begrunde, hvorfor det giver mening at 
tale om projektkompetencer. Ud over den teorihistoriske placering af kompeten-
cebegrebet begrundes modellen for de fire projektkompetencer i relation til grund-
skolens bud på generiske kompetencer, som de er fremstillet i faghæfterne 47 og 
48 (Undervisningsministeriet 2010a og b), og det, der kaldes studiekompetencer 
i gymnasiet. Forfatterne understreger, at på trods af at projektkompetencerne er 
generiske, indeholder de et dannelsesmoment og kan ikke ses isoleret fra selve 
projektarbejdets genstand, dvs. det indhold, som projektet drejer sig om.

Kapitel 4, Inklusion og eksklusion i projektorienteret undervisning, baserer sig på 
et reviewarbejde af dansk og international forskningslitteratur om projektorien-
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teret undervisning. Dette litteraturstudie tager den helt grundlæggende problem-
stilling om inklusion og eksklusion for denne undervisnings- og arbejdsform op. 
På den ene side er elever generelt glade for projektorienteret arbejde, fordi de kan 
opnå større selv- og medbestemmelse gennem interessebaseret og meningsfuldt 
arbejde med virkelighedsnære problemstillinger. Også fra et lærerperspektiv giver 
arbejdsformen mulighed for fleksibilitet og differentiering. På den anden side 
oplever andre elever arbejdsformen som belastende, fordi de har svært ved at 
navigere i de mere frie rammer og identificere de faglige elementer i det digitale 
og multimodale læringsmiljø. Den afgørende didaktiske udfordring er, hvor-
dan læreren rammesætter og stilladserer elevernes selvstændige arbejde – hvilket 
netop er den centrale intention bag vores koncept for inkluderende og digital 
projektdidaktik. Kapitlet sammenfatter således state of the art for de forsknings-
mæssigt dokumenterede inklusions- og eksklusionspotentialer og -mekanismer 
ved projektorienteret undervisning i relation til Digipro, som bliver behandlet i 
de empiriske nedslag i Del II. Alle kapitler i antologiens første del er skrevet af 
Stefan Ting Graf og Stinus Storm Mikkelsen.

Del II: Empiriske nedslag i digital projektpraksis
I Del II præsenterer vi resultater fra delstudierne, som undersøger didaktiske og 
teknologiske dimensioner ved de dokumenterede projektforløb. Disse kvalitative 
forskningsprojekter bygger på et omfattende datamateriale, som er systematisk 
tilvejebragt i forskergruppen, men behandler udvalgte empiriske nedslag i ma-
terialet og anvender forskelligartede teoretiske og metodiske tilgange. Der er tre 
bidrag om forskellige former for stilladsering og inklusion, forstået som elevernes 
meningsfulde og differentierede deltagelse i projektorienteret undervisning. De 
tre følgende bidrag undersøger på forskellige vis de forhold og udfordringer som 
elever møder i relation til det, vi kalder produktkompetence i det digitale og 
multimodale klasserum. Elevernes produktkompetence er en central byggesten i 
Digipro-konceptet. Del II bidrager således med en række meget praksisnære ana-
lyser af projektorienteret undervisning, som både giver læreren stof til didaktisk 
eftertanke og peger på mulige emner for yderligere studier.

I kapitel 5, Stilladsering og elevdeltagelse i syv projektforløb af Stinus Storm 
Mikkelsen, undersøges det grundlæggende, projektdidaktiske spørgsmål, hvordan 
læreres rammesættende stilladsering påvirker elevernes deltagelsesmuligheder i 
projektorienteret undervisning. Der er tale om en strukturel analyse af henholdsvis 
lærernes forskellige stilladseringstiltag og elevernes deltagelse i syv projektforløb, 
baseret på videoobservationer samt lærer- og elevinterviews. For hvert af de syv 
projektorienterede forløb fremanalyseres et særligt stilladseringsmønster, og for 
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hvert forløb viser der sig tilsvarende mønstre i elevernes deltagelse. Der peges til-
lige på muligheder og problemstillinger, der er gennemgående for samtlige forløb, 
herunder samspillet mellem stilladseringsmål og -strategier, stilladsering af faglig 
samtale og tænkning, elevers ulige deltagelse samt betydningen af proaktiv stillad-
sering. Dette studie bidrager således med en teoretisk videreudvikling af Digipros 
stilladseringsbegreb og en empirisk validering og diskussion af forskningsviden 
om stilladsering i projektundervisning. Kapitlet har desuden den funktion i anto-
logien, at det giver et tværgående indblik i de syv dokumenterede projektforløb, 
som danner empirisk grundlag for de øvrige analyser i Del II.

Karsten Agergaard undersøger i kapitel 6, Inklusion i projektundervisningens 
arbejdsfællesskaber, elevers praksisfællesskaber i projektorienteret undervisning 
med særligt fokus på, hvad der hæmmer og fremmer inklusion. Med en mikro-
etnografisk tilgang følges tre forskellige gruppers projektarbejde via analyser af 
videoobservationer og interviews. På baggrund af en operationalisering af inklusi-
onsbegrebet og en analyse af lærere og elevers talehandlinger gives en karakteristik 
af tre typer af praksisfællesskaber med hver deres typer af vanskelige situationer og 
deltagelsesmuligheder. Der fokuseres især på talehandlingernes selv-, anden- og 
gensidigt regulerende funktion. Kapitlet bidrager dermed med vigtig viden om 
subtile inklusions- og eksklusionsmekanismer ved elevernes indbyrdes samarbejde 
og kommunikation med læreren. De tre cases belyser vigtige sammenhænge mel-
lem lærerens egen problemforståelse af elevernes vanskeligheder, rammesætning af 
gruppearbejde og karakteren af de regulerende talehandlinger i arbejdsprocessen. 
Dette studie understreger, at selv om rammesætning er vigtig, er der behov for 
lærerens sensibilitet i flere samtidige dimensioner af projektprocessen.

I kapitel 7, Elevers motivation og behov for stilladsering i projektorienterede forløb, 
behandler Peter Brodersen elevers motivation og stilladseringsbehov inden for 
den projektorienterede undervisningsform. Analysen bygger på lærer- og elevin-
terviews samt observationer af dialoger mellem lærer og elev og gennemføres som 
en strukturel, narrativ analyse på mikroniveau. Der søges efter sammenhænge 
mellem motivationsteoretisk funderede dimensioner, komplikationer i elevers 
arbejdsproces, elevernes forslag til løsninger og deres vurdering af undervisningen 
generelt. Analysen går tæt på forskellige vanskelige situationer for en usikkert 
positioneret elev i et helt projektforløb og kobler dem sammen med elevens 
oplevelse af mestring, kontrol, interesse, værdi og ansvar. Elevernes mulighed for 
selv at vælge projektarbejdets genstand giver høj motivation i begyndelsen, men 
falder i takt med den høje autonomi i forhold til de faglige og indholdsmæssige 
udfordringer. Dette nærstudie giver således et nuanceret indblik i en central pro-
blemstilling for stilladsering af projektorienteret undervisning: rent formale og 
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