SCOPE: KORT INTRO
HVAD?
• Et storstilet, ambitiøst og vigtigt forskningsprojekt støttet af VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden (2019 – 2026)
• Spørgeskemaundersøgelser blandt elever, forældre og lærere (Elever kun på 3. 6. og 9. klassetrin på grundskolerne og 2.
året på HTX, HHX, EUX og STX)
• Kræver et minimum af lærertid (Ca. én lektion for hver af de klasser, der er med i SCOPE)
HVORFOR?
• For at blive klogere på, hvad social baggrund, køn og etnicitet og elevernes liv uden for skolen betyder for udbyttet af
naturfagsundervisningen på skolen. Formålet er at understøtte elevernes lige muligheder for 1) At vælge en
naturvidenskabelig uddannelse- og karrierevej, 2) At vide, mene og gøre noget i forhold til vigtige samfundsanliggender
som fx klima, sundhed og ny teknologi.
HVEM?
• VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) på
Københavns Universitet, Astra, Københavns Professionshøjskole, og VIA University College
HVORNÅR?
• Uge 43-46 i 2021 og 2024

SCOPE: HVORFOR SKAL SKOLERNE DELTAGE?
FORDI:
• De med et minimum af lærertid kan bidrage til et af de vigtigste forskningsprojekter i disse år
• SCOPE giver vigtig viden om danske børn og unges forskellige forudsætninger for at uddanne sig og for at opleve, vide,
mene og gøre noget inden for det naturvidenskabelige område
• SCOPE kan give inspiration til naturfagsindsatser og muligheder for at måle, om de virker
FORDI LÆRERNE FÅR:
• En unik viden om elevernes forskellige læringsforudsætninger. En viden som kan bruges i alle fag!
• Inspiration til nye tilgange i naturfagsundervisningen, der kan løfte elever, der hvor de er.
• Bedre muligheder for at vide, om det, de gør, virker
FORDI ELEVERNE FÅR:
• Et land, en kommune, en skole og nogle lærere, der bliver klogere på, hvordan de kan styrke deres muligheder i livet,
både for et godt job og for oplevelser, viden, interesser og holdninger, der er vigtige for fremtiden.
HVORDAN FÅR SKOLERNE MULIGHED FOR AT DELTAGE?:
VIVE udvælger skolerne ud fra at sikre repræsentativitet ift. geografi og elevsammensætning
Hvis du som skoleleder er interesseret i at høre mere om SCOPE, og er interesseret i at deltage, kan
skolen blive skrevet på en liste. Kontakt chefanalytiker og projektleder på SCOPE:
Mette Slottved på mesl@vive.dk eller telefon 22 70 33 46

