
 

 
 

Klarte du å holde engasjementet oppe 
gjennom hele prosjektet? 

Ble du engasjert av oppgaven/prosjektet? 



 

 
 

  

Nei 
• Hva var det som 

gjorde at du ikke 
ble engasjert? 

Ja 
• Hva var det som 

gjorde at du ble 
engasjert? 

Ja 

• Var det fordi 
oppgaven var: 
- gøy 
- interessant 
- lærerik 
- annet? 

Nei 

• Hvor ramlet du av? 
- Hvorfor? 

• Klarte du å finne nytt 
engasjement? 
- Hvordan? 



 

 
 

  

Var det viktig for deg at resultatet ble så 
bra som mulig? 

Fikk du bidra i prosjektet? 



 

 
 

  

Nei 
• Hvorfor ikke? 
• Hva må til for at 

du skal bidra 
mer neste gang? 

Ja 
• Hva bidro du 

med? 
• Bidro du med 

noe du ikke 
visste at du var 
god på fra før? 

Ja 

• Hvordan jobbet du 
for å sikre det? 

Nei 

• Hvorfor ikke? 



 

 
 

  

Ble du frustrert underveis? 

Var det en god opplevelse å jobbe med 
prosjektet? 



 

 
 

  

Nei 
• Hvorfor ikke? 
• Hva bidro til at 

opplevelsen ikke ble 
så god? 

Ja 
• På hvilken måte? 
• Hva bidro det til? 

 
• Gi konkrete 

eksempler 

Ja 
• Hvordan taklet du 

det? 

Nei 

• Har du utfordret deg 
selv for lite? 



 

 
 

  

Synes du at samarbeidet med de andre 
gikk bra? 

Støtte du på noen problemer underveis? 



 

 
 

  

Nei 
• Er du sikker? 
• Har du utfordret deg 

selv for lite? 

Ja 
• Hva gjorde at du kom 

videre? 
• Opplevde du 

mestringsfølelse av 
den strategien du 
valgte? 

Ja 
• Hva fungerte godt? 
• Hva gjorde du for at 

det skulle gå bra? 
• Hva var din rolle i 

samarbeidet? 

Nei 
• Hva fungerte dårlig? 
• Hva kunne du gjort 

for at det skulle gått 
bedre? 



 

 
 

  

Hadde du tro på at du skulle få det til? 

Delte du noe med de andre? 



 

 
 

 

Nei 
• Hvorfor ikke? 
• Tror du at noen av de 

andre hadde noen 
ideer du kunne hatt 
nytte av? 

• Tror du at du hadde 
noen ideer som andre 
kunne hatt nytte av? 

Ja 
• Ble du spurt om å 

dele? 
o Hvordan føltes 

det? 
• Spurte du noen om å 

dele? 
o Hvordan ble du 

møtt og hvordan 
føltes det? 

Ja 
• Så bra! Hvorfor? 
• Hvordan kan du ta den 

følelsen med deg til 
neste utfordring? 

Nei 
• Hvorfor ikke? 
• Fikk du mer tro på deg 

selv underveis? 
o Hvis ja, hva var det 

som gjorde det? 
o Hvis nei, vet du 

hva som skal til for 
at du skal tro på at 
du får det til? 



 

 

 

Likte du å jobbe med dette prosjektet? 

Fikk du noen aha-opplevelser? 



 

 
 

  

Nei 
• Var det noen andre 

på gruppa som fikk 
noen aha- 
opplevelser 

• Be en medelev 
fortelle om sin aha-
opplevelse 

Ja 

• Hvilke? 

Ja 

• Trekk frem to ting 
som gjorde at du 
hadde det gøy 

Nei 

• Trekk frem to ting 
som gjorde at du 
ikke likte å jobbe 
med dette 
prosjektet. 



 

 

Måtte du hente inn ny informasjon? 

Prøvde du noe nytt? 



 

 
  

Nei 
• Hvorfor ikke? 

o Jeg gjorde bare ting jeg 
kunne fra før 

o Hadde ikke lyst 
o Jeg kunne alt fra før - det 

var ikke noe nytt å prøve 
o Annet: … 

 

• Skulle du ønske at du kunne 
prøvd noe nytt? 

Ja 
• Jeg: 

o Prøvde en ny teknikk 
o Prøvde en ny kreativ 

metode 
o Jobbet med nye 

materialer 
o Tok ansvar for noe jeg 

ikke har tatt ansvar for 
før 

o Annet: … 
• Hvordan gikk det? 
• Vil du gjøre det igjen? 

Ja 
• Hvilken informasjon 

hentet du inn? 
• Hvor fant du 

informasjonen? 
• Er det noe mer du kunne 

tenkt deg å lære nå i 
etterkant? 

Nei 
• Fordi: 

- Vi lærte alt vi trengte 
før vi startet 

- Kunne alt fra før 
- Kunne nok gjort det, 

men prioriterte det 
ikke 

• Er det noe du kunne 
tenkt deg å finne ut av 
nå i etterkant? 



 

 

Lærte du noe nytt? 

Har du lært noen nye begreper? 



 

 
  

Nei 
• Brukte du 

læringskartet? 
• Kjente du alle 

begreper fra før? 

Ja 
• Hvilke begreper? 

Ja 
• Gratulerer! Hva har du 

lært? 

Nei 
• Hvorfor ikke? 
• Er det på grunn av: 

- Kunne alt fra før 
- Likte ikke 

oppgaven 
- Samarbeidet 

fungerte ikke 
- Jeg jobba ikke med 

denne oppgaven 
 



 

 

Tok du noen valg underveis? 

Tok du risiko underveis? 



 

 
  

Nei 
• Hvorfor ikke? 

- Liker ikke risiko 
- Så ikke på det som 

nødvendig 
- Hadde ikke tid 
- Det var ikke verdt 

det 

Ja 
• Hvilken risiko tok du? 
• Hvordan føltes det? 
• Lærte du noe av det? 

Ja 
• Gi to–tre eksempler på valg 

du tok 

Nei 
• Hvorfor ikke? 

o Jeg opplevde meg 
overkjørt og at de 
andre tok valgene. 

o Det var ingen valg. 
Fulgte bare en 
oppskrift.  

o Jeg meldte meg ut og 
lot de andre ta 
valgene. 



 

 

Ble du imponert over kreativiteten din? 

Fikk du tilbakemelding underveis? 



 

 
  

Nei 
• Spurte du noen? 
• Tror du produktet ville blitt 

bedre hvis du fikk det? 

Ja 
• På hvilken måte tok du hensyn til 

tilbakemeldingen: 
o Jeg forandret ideen slik at … 
o Jeg gjorde endringer på 

produktet 
o Jeg vurderte 

tilbakemeldingen og valgte å 
se bort fra den fordi jeg var 
uenig 

o Jeg ga blaffen og tenkte ikke 
mer på det. 

 

• Bidro tilbakemeldingen til å gjøre 
produktet bedre? 

Ja 
• Hvordan føltes det? 
• Gi eksempel på noe du ble 

imponert av. 
• Ga du deg selv en «klapp på 

skulderen»? 

Nei 
• Fordi: 

o Jeg likte ikke oppgaven 
o Jeg følte meg overkjørt 

av de andre 
o Jeg kunne for lite om 

tema 
o Jeg var ikke motivert 
o Var sulten 
o Er alltid kreativ og blir 

ikke imponert lenger 
o Annet: … 



 

 
  

 

 



 

 
 

Nei 

•  
Ja 

•  

Ja 

•  

Nei 

•  


