Stevns Friskole
Projektopgave i ungeteamet - 6.-9. klasse
Indledning
Denne folder er lavet for at ensarte og sikre kvaliteten i projektopgaven i ungeteamet på Stevns
Friskole. Den er ment som en guide til lærere og som oversigt for forældre og elever. Linjerne er
lagt, så målene for den obligatoriske projektopgave i 9.klasse opfyldes.

Hvad er projektarbejde?
Projektarbejde er mere end et emnearbejde. Du skal ikke bare omarbejde stof, du kender, og
samle det igen.
Ved dit individuelle projektarbejde skal du:




Undersøge forhold i din omverden – samfundet eller din hverdag
Tænke over sammenhænge og nye sammenhænge
Finde forklaringer og/eller nye løsninger

Derefter skal du samle det, så andre kan forstå dine tanker. Du skal altså opnå en forståelse,
der rækker ud over den viden, du havde i forvejen.
Du får et overordnet emne af din klasselærer. Du skal selv finde det underemne, som du vil
undersøge nærmere.
Der afleveres en skriftlig opgave, og den fremlægges for klassen, klasselærer og evt. forældre og
andre elever på skolen. Det kreative produkt skal bruges aktivt i fremlæggelsen.

Krav til opgave, fremlæggelse og kreativt produkt.
Opgave
6.kl:
7.kl:
8. kl og 9. kl:

min. 720 ord og max 1.440 ord
(svarende til 2-4 normalsider á 360 ord)
min. 1.440 ord og max 2.160 ord (svarende til 4-6 normalsider á 360 ord)
min. 2.160 ord og max 3.600 ord (svarende til 6-10 normalsider á 360 ord)

Linjeafstand: 1,5
Skriftstørrelse: 12
Letlæselig skrift (Times New Roman el. lign.)
Opgaven inkluderer:


Forside m. overordnet emne, underemne, skolens navn, årstal og dit fulde navn. Derudover en
velvalgt illustration.










Indholdsfortegnelse
Begrundelse for det valgte underemne
Problemformulering
Selve opgaven
Konklusion
Perspektivering
Litteratur- og kildehenvisning – også på illustrationer
Evt. bilag (som er for store til at komme i selve opgaven)

Du arbejder selvstændigt. Arbejdet tager udgangspunkt i din problemformulering og inddrager vinkler fra
forskellige fag. Læreren er vejleder, og du skal selv være opsøgende i forhold til at få hjælp.

Fremlæggelse
6. kl:
7.kl.
8.kl:
9.kl:

5 min
8 min
10 min
15 min

Fremlæggelsen kan understøttes af fx PowerPoint

Det kreative produkt
Du skal fremstille et kreativt produkt, som understøtter fremlæggelsen. Du skal tænke det ind allerede
når du vælger dit underemne. Det skal bruges aktivt i fremlæggelsen. Det kan fx være rollespil, film,
oplæsning, skulptur, 3D-produkt, reklame, fotomontage, maleri, sang/musik, demonstration af forsøg
mm.

Varighed
Der afsættes en samlet skriveuge og derudover en mundtlig fremlæggelse i den følgende uge.
Klasselæreren er tilknyttet hele skriveugen.

Tidsforbrug i almindelig undervisningstid inden ugen starter
Der bruges ca. 10-12 lektioner på forarbejdet op til projektugen.
Klasselæreren udvælger det overordnede emne. Der laves fælles brainstorm på underemner og
kreative produkter.







Du skal vælge underemne og et kreativt produkt.
Du skal finde litteratur/materialer/ troværdige hjemmesider.
Problemformuleringen skal være færdig og godkendt af din klasselærer.
Aftaler om interviews og besøg skal være på plads.
Spørgeskemaer og data skal være indsamlet.
Du skal have en arbejdsplan for skriveugens forløb.

Bedømmelse
Vurderingen baseres på arbejdsprocessen, det faglige indhold, produktet og fremlæggelsen.
6. og 7.klasse får en mundtlig og en kortere skriftlig tilbagemelding.
8. og 9.klasse får en skriftlig udtalelse og en samlet karakter.

