Projektopgave på Privatskolen Nakskov
Revideret februar 2016

Der afholdes projektopgave på Privatskolen Nakskov på 6.-9. Klassetrin. Eleverne har 1 uge til at
skrive opgaven, udarbejde produkt og forberede fremlæggelse samtidigt med at der føre logbog.
Alle årgange fremlægger mandagen efter ugen for lærere og forældre om aftenen. Der lægges
vægt på nedenstående kriterier, og der arbejdes frem imod den endelige projektopgave i 9. Klasse,
det vil sige, at der fra 6. Årgang øges krav om formalia således, at eleverne bliver helt klar til 9.
Klasses projektopgave.

Forberedelse til projektopgaven
Det er dansk -og matematiklæreren står for forberedelserne. De pågældende lærere vejleder og
støtter eleverne, således at der foreligger en problemformulering inden projektugen.
Problemformuleringen underskrives af en lærer inden projektugen.
Det anbefales, at eleverne danner grupper på 2. Eleverne kan dog også arbejde alene eller i
grupper med max. 3

Det faglige indhold
Der skal være faglige analyser, vurderinger og perspektiveringer i en projektopgave. Har eleven
ikke problemformuleret (i forbindelse med projektopgaven i 9. klasse) kan eleven højest få
karakteren 4, da det så ikke er en projektopgave, men en emneopgave.

Arbejdsprocessen
Lærerne skal kunne vurdere arbejdsprocessen. Eleverne kan skrive logbog, eller på anden måde
dokumentere deres arbejdsproces (fx Google drev).
Eleverne møder som udgangspunkt på skolen, men kan efter aftale med lærer arbejde med
projektopgaven andre steder i projektugen. Dette gælder ikke 6. klasse

Indhold





Problemformulering
En præsentation af det faglige stof
Kilder og henvisninger
Rapporten skal være på mellem 3 og 10 sider

Deadlines
Senest kl. 12.00 om fredag i projektugen skal eleven aflevere:
Rapporten afleveres i 2 eksemplarer.
Logbog (indeholdende: Metodebeskrivelse, arbejdsproces samt evaluering af
arbejdet)

Produktet
Produktet kan være en hjemmeside, skulptur, et rum, et interview osv. Produktet skal understøtte
problemformuleringen. (1/4 del af karakteren udgøres af produktet).
En Power Point kan ikke fungere som et produkt.

Fremlæggelse
Ved en i gruppen fremlægges der ca. 15 min.
Ved 2 i en gruppe fremlægges der ca. 20- 25 min.
Ved 3 i en gruppe fremlægges der ca. 30 min.
Eleven må ikke læse op fra et papir. Eleven kan evt. bruge noter, stikord eller en Power Point til at
understøtte sin fremlæggelse.

Tværfaglighed
Der skal indgå 3 forskellige fag i opgaven, (fx dansk, samfundsfag og matematik)

Bedømmelse
§ 7. Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og med en karakter.
Stk. 2. Den skriftlige udtalelse og karakteren gives ud fra en samlet vurdering af elevens
projektfaglige arbejde med
1) opgavens faglige indhold,
2) arbejdsprocessens forskellige faser,
3) produktet samt
4) fremlæggelsen og formidlingen.
Stk. 3. Projektopgaven skal være bedømt senest 1 uge, før de skriftlige prøver finder sted.

Skriftlig udtalelse og karakter
Alle elever får en skriftlig udtalelse. Denne bliver udleveret til eleven senest 15. april. Eleven kan
selv vælge om hun/han vil have udtalelsen og/eller karakteren skal stå på sit afgangsbevis. Det

betyder, at eleven helt kan fravælge begge dele, få begge påført, eller blot enten karakteren og
udtalelsen. Det er elevens valg om karakter og/eller udtalelse kommer på afgangsbeviset, og
eleven skal give skolen besked om dette inden den 1. juni.

