
Elevevaluering af ekspeditionslæringsforløbet om Bundsø efteråret 2013 

 

Fagligt 

Vi har lært: 

• Om Bundsø, Hertug Hans, stenalderen, pumper, Bundsøs historie, denitrifikation og hvilken 
betydning Bundsø har i denne sammenhæng. 

• Om gruppearbejde 
• Om hvordan man laver logbog 
• At lave en problemformulering 
• At lave interview 
• Hvad et debatmøde er 
• At fremlægge for et stort publikum 
• At man ikke er færdig efter det første udkast 
• Om hvad en politisk debat er 
• At lave en artikel 
• At lave mad fra stenalderen 
• At vi skal arbejde seriøst 
• At tænke bedre 

Socialt 

Vi har lært: 

Om gruppearbejde: 

• At det er vigtigt at alle laver noget 
• At nogen skal lave mere end andre .. og det er ok 

• At man skal kunne enes 
• At det er vigtigt, at lave det man har aftalt 

• At man kan få nye venner 
• At man skal respektere hinanden 
• At man kan arbejde sammen også med andre klasser 

Generelt: 

• At overskride nogle grænser 
• At  i det gode samarbejde er det alle, der bestemmer 

• At støtte hinanden, når det er hårdt 
• At løse problemer selv 
• At man godt kan blive uvenner og gode venner igen 



Personlige 

Er blevet bedre til: 

• At sætte mig selv i gang 
• At hjælpe andre 

• At være sammen med mange 
• At tage ansvar 

• At skrive på Ipad 
• At skrive på engelsk 
• At tale foran mange 

• At formulere mig 

Skal blive bedre til: 

• At fastholde mig selv 

• At få et bedre arbejdstempo 
• Ikke bare at høre musik 
• Koncentrere mig 

• Blive i min gruppe 
• Tåle kritik 

• Deltage i arbejdet. 

 

Ønsker 

Vil gerne: 

• selv bestemme grupperne 

• kunne skifte gruppe 
• ikke have så meget cykling 
• have mere hjælp fra lærerne 

• have længere tid til projektet 
• at lærerene skal uddybe tingene mere 

• at lærerene skal være sødere 
• at lærerene skal være strengere, 

 

 

 

 


