Elev-Evaluering: “Min & Din Krop”
Foråret 2017
Kort om projektet
Projektet tog udgangspunkt i hovedemnet ”Min & Din Krop”, med tilhørende underemner.
Målet var, at få eleverne til at forholde sig til egen krop, hvordan kroppen bruges og fungerer samt
hvordan vores kroppe med fordel er forskellige fra hinanden.
Under projektet var undervisningen, som udgangspunkt, to-delt i den mindre gruppe (Føniks,
Herkules, Store Bjørn) og den ældre gruppe (Andromeda, Pegasus). Der blev arbejdet på tværs af
årgangene og internt i de to grupper.
Alle elever skulle arbejde mod at lave et magasin, som indeholdte artikler om de forskellige
underemner inden for ”Mig & Din Krop”. Den mindre gruppe producerede tegneserier, mens den
store gruppe arbejdede med artikel-genren.
Kort om evalueringen
Eleverne fik hver evalueringsspørgsmål, som er angivet neden for. Besvarelserne blev indsamlet
og evalueringen er her et udtryk for det samlede, brede svar.
Evalueringen bygger kun på svar fra elever, der deltog i projektet.
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Hvad synes du om emenet "Min & Din Krop"?

Hvad synes du om projektets længde?

Hvad synes du om undervisning med flere klasser sammen?

Hvad synes du om samarbejdet på tværs af klasserne?

Hvad synes du om det færdige magasin?
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Hvilket af emnerne i undervisningen var bedst?
• Kroppen i brand og redning
• Kropsudvikling og pubertet
• Førstehjælp
• Tænder
• Knogler
• Anoreksi
• Hvordan kroppen kan presses
• Sexualundervisning
• Følelser
• sexsiden.dk
• Kropsmodificering
Hvilket af besøgene var bedst?
• Nordborg Brandstation
• Førstehjælpsinstruktør
• Besøget af Ungdomsskole-medarbejder
Hvordan var din arbejdsindsats i projektugen?
Svarene dækkede alt fra “Ikke så god” til “Rigtig godt”
Hvordan var din arbejdsindsats i gruppearbejdet?
Svarene dækkede alt fra “Ikke så god” til “Rigtig godt”
Hvad synes du om gruppens samarbejde?
Svarene dækkede alt fra “Dårlig” til “Rigtig godt”
Hvad synes du om produktet - et magasin?
Svarene dækkede alt fra “OK” til “Rigtig godt”
Hvad lærte du mest af i projektet?
• Kroppen
• Førstehjælp
• Andres syn på egen krop
• Hvordan man laver en artikel
• Knogler
• Sexualundervisning
• Sex-overførte sygdomme
• Piercinger og tatoveringer
• Brand og Redning
• Sygdomme
Har du lært eller opdaget noget, som du ikke vidste i forvejen?
• Blodet
• Førstehjælp
• Hjertet
• Hjertemassage
• Hvordan tatoveringer fjernes af hvide blodlegemer
• Sukkersyge
• Sygedomme
Hvad synes du, der skulle have været anderledes?
• Der skulle ikke have været dannet grupper på tværs af klasserne
• Tegneserierne
• Man skal selv kunne have valgt grupper
• Projektet skulle have været længere
• Magasinet
• Spille-tid
• Projektet tog for lang tid

Har du forslag til emner for projektuger i fremtiden
• Butik
• Fitness center
• Kortfilm
• Natur
• Selvvalgt emne
• Den tekniske industri
• Mad vi spiser i forskellige lande
• Filmresume
• Programmering
• Fodbold
• Idræt
• Hvordan spil påvirker mennesker
• Elektricitet
• Lande/kulturer
• Sabeltigere og dinoer

