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Re-design i fagteamet – Samarbejde om og med eksterne læringsmiljøer

Dette hæfte indgår i en serie af fem hæfter, 
der har til formål at hjælpe og støtte lærere 
og grupper af lærere, som ønsker at arbejde 
konkret med at forbedre deres undervisning 
gennem samarbejde i et naturfagsteam:

• IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig 
udvikling

• Re-design i fagteamet – Nye undervis-
ningsformer i naturfagene

• Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde 
om faglig udvikling

• Progression og læring – Fagteamets arbej-
de med den røde tråd i naturfagsunder-
visningen

• Åben skole i fagteamet – Samarbejde om 
og med eksterne læringsmiljøer

Hæfterne kan frit kopieres og distribueres. 

Hæfterne kan hentes som PDF-filer på: 
www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteam-
udvikling

http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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Introduktion

Dette hæfte er tænkt som inspiration til samar-
bejde mellem skolens naturfagsteam og lokal-
samfundet. Fagteamet er velegnet til fælles 
planlægning, erfaringsdeling og faglig kollegial 
sparring. Derfor er fagteamet også det bedst 
egnede forum på skolen til faglig udvikling. Det 
gælder også initiativer, der fremmer elevernes 
læring i naturfagene gennem en undervisning, 
som er i tråd med tankerne i folkeskolereformen 
om at åbne skolen op. 

Med eksterne læringsmiljøer mener vi i det-
te hæfte de tilbud og de lokaliteter, som den 
enkelte skole kan benytte sig af i lokalsamfun-
det, og hvor undervisningen typisk finder sted 
uden for skolens fysiske rammer. Det kan være 
museer, naturskoler, erhvervsliv, institutioner, 
forsyningscentraler, landbrug, genbrugspladser, 
rensningsanlæg, naturområder m.v. 

I hæftet præsenterer vi to oplæg til fagteam-
samarbejde, der kan kvalificere brugen af de 
eksterne læringsmiljøer i undervisningen. Op-
læggene retter sig mod forskellige trin i lærer-
samarbejdet med de eksterne læringsmiljøer. 

Trin 1 er et samarbejde om de eksterne lærings-
miljøer og tager udgangspunkt i en kortlægning 
af de eksterne læringsmiljøer, der er relevante 
for skolen, og en diskussion af, hvordan de kan 
tænkes ind i undervisningen. 

Trin 2 er et samarbejde med de eksterne læ-
ringsmiljøer og lægger op til et arbejde med 
at forbedre elevernes udbytte af et konkret 
samarbejde mellem et eksternt læringsmiljø og 
fagteamet/lærerne på skolen. 

Mange fagteam vil komme bedst i gang ved at 
begynde med trin 1. Men fagteam, der har stor 
erfaring i at samarbejde med eksterne miljøer 
i naturfagene, og som har drøftet fordele og 
ulemper ved at gøre det, kan skimme trin 1 og 
gå til trin 2.
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Hvorfor er det en god idé at samar-
bejde med de eksterne læringsmil-
jøer?

I de eksterne læringsmiljøer kommer eleverne i 
kontakt med mange forskellige typer formidling 
og formidlere. Nogle steder er der samlinger og 
”læringsuniverser”, dvs. udstillinger eller lokaler, 
som er tilrettelagt for at formidle en faglighed 
ved hjælp af et større udbud af genstande og 
andre virkemidler, end skolen har mulighed for 
at mønstre. Andre steder er der en skoletjene-
ste med formidlere, der fremstår som nye rolle-
modeller inden for den pågældende faglighed 
eller profession.

De eksterne læringsmiljøer kan åbne en ny 
verden for eleverne ved brug af andre metoder 
og virkemidler end dem, som den traditionelle 
skoleundervisning benytter sig af. I de eksterne 
læringsmiljøer præsenteres eleverne for det 
autentiske, det narrative, det fagligt specifikke 
eller det sanselige, fx: 

• En klasse har et forløb om skoven. Under 
besøget på Naturhistorisk Museum vælger 
formidleren nogle få faglige nedslag i for-
hold til emnet, i dette tilfælde spættehove-
dets opbygning som tilpasning til et liv med 
”hamren” efter insektlarver bag barken på 
træerne. 

Foto 1: Eleverne er i gang med en opstart af undervisningsforløbet: ”Fra dinosaur til fugl”.
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• Formidling, der tager afsæt i de konkrete 
ting, eleverne holder i hånden. Det kan være 
uglefjer, som eleverne føler på og mærker er 
bløde og har en bestemt facon, der bevir-
ker, at uglen ikke kan høres, når den flyver. 
Eleverne lærer fjers egenskaber at kende 
ved en anden tilgang end den, skolen traditi-
onelt anvender i klasserummet.

Nyskabende samarbejde på baggrund af skole-
reformen om at udvikle elevernes kompetencer 
til at arbejde og tænke innovativt og entrepren-
ant i forhold til naturfagene. Et eksternt lærings-
miljø kan præsentere eleverne for, hvordan der 
kan arbejdes med naturfaglige problemstillinger 
i hverdagen. 

Det kræver, at medarbejdere og elever sammen 
tænker innovativt. Eleverne kan fx hjælpe en 
lokal virksomhed med at finde overraskende 
løsninger på en konkret problemstilling Det 
kunne være et samarbejde med det lokale 
supermarked, hvor eleverne skal komme med 
ideer til, hvordan man kan reducere mængden 
af madspild i fremtiden. 

Foto 2: Eleverne briefes om autentisk problemstilling i 
Føtex. 
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Gode grunde til, at fagteamet sam-
arbejder med eksterne læringsmil-
jøer

Med skolereformen fra 2013 blev den åbne 
skole indført. Det er en ny måde at tænke skole-
dagen på. Ideen er, at undervisningen skal drage 
fordel af den brede vifte af tilbud, institutioner, 
virksomheder og lærings- og fritidsaktiviteter, 
der tilbydes i lokalsamfundet. 

Samarbejdet med verden udenfor skal være 
med til at give eleverne en mere alsidig, moti-
verende og fagligt set mere sammenhængende 
og praksisnær skoledag. I denne nye tænkning 
af skoledagen kan de eksterne læringsmiljøer 
og deres eventuelle skoletjeneste komme til at 
spille en stor rolle.

Det betyder fx fremover, at idrætslederen, 
lægen og fysioterapeuten vil kunne bidrage til 
indholdsområdet Krop og sundhed. Laboranten, 
mikrobiologen, mejeristen, brygmesteren og 
landmanden vil kunne bidrage til indholdsområ-
det Mikrobiologi både på skolen og på arbejds-
pladsen. I fremtidens folkeskole vil der være 
bedre rammer for at gøre det. 

Gennem forskellige typer samarbejde i fagteam-
et om at implementere den åbne skole kan læ-
rerne i fællesskab tilrettelægge en undervisning, 
som tager højde for, at elever lærer på forskelli-
ge måder og bliver så dygtige, som de kan.

Skolens naturfagsteam vil kunne sætte arbejdet 
i den åbne skole og med de eksterne lærings-

miljøer ind i progressive og fagligt begrundede 
sammenhænge på langs og på tværs i skolens 
naturfagsundervisning. Sammenhænge, som 
det ikke er muligt for den enkelte lærer at sikre 
på egen hånd.

Foto 3: Elever løser opgaver i BioMars virksomheds-
laboratorium. Et skolevirksomheds-samarbejde 
gennem JetNet.dk. 
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Foto 4: Elever fisker krabber fra mole.

Det er en fordel for den enkelte lærers planlæg-
ning af undervisningen, at diskussioner, erfa-
ringsudvekslinger og ideer til nye samarbejder 
med de eksterne læringsmiljøer finder sted i det 
faglige fællesskab, som et fagteam kan udgøre. 

En kortlægning af de eksterne læringsmiljøer, 
som skolen gør brug af, eller som findes i lo-
kalområdet, kan bruges som udgangspunkt for 
denne diskussion. 

Kortlægningen kan svare på følgende spørgsmål:

• Hvad kan det enkelte eksterne læringsmil-
jø bruges til i naturfagsundervisningen på 
skolen?

• Hvilke styrker og svagheder har det enkelte 
eksterne læringsmiljø? 

• Hvornår i skoleforløbet vil det være gavnligt 
at trække på et samarbejde med et eller 
flere eksterne læringsmiljøer?

Eksterne læringsmiljøer og fagteam-
samarbejde
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Eksterne læringsmiljøer

Figur 1. Forskellige typer eksterne læringsmiljøer.

Naturen

Virksomheder

Forsyningen

Byen

Naturskolen

Museer

Havet
Affalds- 
terminal

Figur 1: Forskellige typer eksterne læringsmiljøer.

Ud over at lokalisere de enkelte tilbud tjener en 
kortlægning af de eksterne læringsmiljøer også 
det formål at finde frem til de personer, der kan 
være ressourcepersoner og samarbejdspartnere 
for naturfagslærerne fremover. 

Her er et bud på forskellige typer eksterne læ-
ringsmiljøer. Kollagen kan eventuelt bruges som 
inspiration til diskussionerne på det indledende 
fagteammøde (se figur 1).
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Et givende samarbejde med eksterne lærings-
miljøer forudsætter, at man har overblik over, 
hvilke tilbud og lokaliteter der findes inden for 
skolens rækkevidde, og ikke mindst hvordan 
besøg på disse steder kan styrke og uddybe 
skolens naturfagsundervisning i øvrigt. (Hvis fag-
teamet har et overblik over de eksterne lærings-
miljøer i lokalområdet, kan dette trin springes 

Trin 1: Kortlægning af eksterne 
læringsmiljøer

Indledende fagteam-
møde

• Hvilke styrker og 
svagheder har 
eksterne læringsmil-
jøer?

• Hvad vil vi bruge 
dem til?

• Hvordan kan vi sam-
arbejde med dem?

• Opgaver inden 
næste fagteammøde 
- hvem gør hvad?

• Afdækning af 
eksisterende og 
potentielle eksterne 
læringsmiljøer.

Trin 1: Fagteamet og samarbejde om eksterne læringsmiljøer (Kortlægning)

Mellem fagteammø-
derne

• (Nogle) lærere tager 
kontakt til – eller 
besøger – de nye og 
eksisterende steder, 
der er udvalgt på 
fagteammødet.

• De undersøger ste-
dets muligheder og 
begrænsninger. 

Opsamlende fag-
teammøde:

• Videndeling.
• Hvilke steder er 

interessante? Nye 
steder.

• Hvordan kan de kon-
krete steder under-
støtte progression 
og sammenhæng på 
tværs i fagene?

• Hvad gør vi nu? (På 
side 13 er der forslag 
til, hvordan fag-
teamet kan komme 
videre).

• Progression og sam-
menhæng på langs 
og tværs af fagene.

over, og man kan gå direkte til ”Trin 2: Fagteam-
ets samarbejde med eksterne læringsmiljøer” 
(side 16). Som støtte til fagteamsamarbejdet 
præsenteres en guide til kortlægning af de til-
bud, skolen bruger eller vil kunne gøre brug af. 
Guiden tegner dagsordenen for to på hinanden 
følgende fagteammøder og opgaver til lærerne, 
der skal løses mellem de to møder (se figur 2):

Figur 2: Processen for fagteamets 
arbejde forløber over to-tre måne-
der, hvor der afholdes to møder. 
Senere følges op på de planer, som 
er resultatet af de første to møder. 
Processen kan koordineres af en 
tovholder i samarbejde med skolens 
ledelse. 
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Indledende fagteammøde

På det indledende fagteammøde kortlægges 
lokalområdets eksterne læringsmiljøer eller 
ressourcepersoner, som lærergruppen har erfa-
ringer med at bruge eller kunne tænkes at gøre 
brug af på sigt. Figur 1 kan bruges som afsæt for 
diskussionen i fagteamet, og nye eksterne læ-
ringsmiljøer føjes til listen over læringsmiljøer. 

De eksterne læringsmiljøer tegnes ind på et kort 
over lokalområdet. Tag i diskussionen hensyn 
til, i forhold til hvilke årgange og faglige temaer 
det enkelte eksterne læringsmiljø kan supplere 
skolens undervisning. 

Derudover kan det være en god idé at opstille 
fagteamets egne kvalitetskriterier for de ekster-
ne læringsmiljøer, som kan anvendes i vurderin-
gen af stedernes læringsmæssige potentiale. 

Perioden mellem fagteammøderne

Som optakt til det opsamlende fagteammøde 
uddelegeres til lærerne at tage kontakt til de 
steder, der endnu ikke har samarbejde med 
skolen, men som fagteamet vurderer, der kunne 
være potentiale i. Undersøg stedets muligheder 
for både indskoling, mellemtrin og udskoling. 
Drøft fagteamets kvalitetskriterier med stedet 
og medbring den nye viden til fagteamets næste 
møde. 

• Hvilke faglige elementer kan stedet bidrage 
med?

• Hvilke naturfaglige kompetencer kan komme 
i spil hos eleverne?

• Hvordan kan vi integrere stedet i undervis-
ning ud fra en før-under-efter-tænkning?

De steder, hvor der ikke er tilknyttet en kontakt-
person, kan det være nødvendigt at besøge for 

Foto 5: Elever foretager miljøundersøgelse i vandhullet som en del af den faglige progression i naturfagsundervisningen.



13

at undersøge stedets læringsmæssige potentia-
ler.

Opfølgende fagteammøde

Temaet på mødet er: tilbagemelding og koordi-
nering i forhold til årsplan og progression. Infor-
mationen fra de nye steder, lærergruppen har 
undersøgt, deles med fagteamet og placeres på 
kortet, hvor det er relevant. Stedernes poten-
tialer diskuteres og tænkes ind i skolens fag, og 
hvordan de kan medvirke til naturfagenes fagli-
ge progression op gennem årgangene på skolen. 
Fagteamet finder nogle fokusområder, som man 
ønsker at arbejde videre med på kommende 
fagteammøder.

Efterfølgende fagteammøder

Fagteammøderne tilrettelægges i en form, så de 
bedst muligt understøtter intentionerne med de 
fokusområder, som fagteamet ønsker at diskute-
re og udvikle i forhold til naturfagsundervisning 
og brug af eksterne læringsmiljøer i undervis-
ningen og i åben skole-initiativer. Fokusområ-
derne kan fx være: 

• Hvilke kriterier vil vi lægge for samarbejdet 
med de eksterne læringsmiljøer? (Uddybes 
senere i dette hæfte. Se Trin 2: Fagteamets 
samarbejde med eksterne læringsmiljøer, s. 
16). 

• Hvordan bruger andre kolleger udeområder-
ne? Ressourcepersoner blandt kollegerne, 
som flytter fagteammødet ud og demon-
strerer brugen af feltområder i nærheden af 
skolen. 

• Hvordan kan IT og innovation indgå i un-
dervisningen i samarbejde med et eksternt 
læringsmiljø? Er det muligt for eleverne at 
arbejde med fx prototyper enten på skolen 
eller på et eksternt læringsmiljø (se eksem-

pel i boks 1)?
• En diskussion i en udvidet gruppe af kolleger 

på skolen om, hvordan de eksterne lærings-
miljøer kan anvendes i tværfaglige sammen-
hænge, der også inddrager de musiske og 
kreative fag.

ISI-metoden

ISI står for Innovation – Science – Inklusion. 
Projektet har udviklet en arbejdsmetode til 
samarbejde med virksomheder, som også 
er en del af den åbne skole, og som kan 
kvalificere naturfagsundervisningen. ISI-un-
dervisning munder altid ud i et konkret 
arbejde med produktion af en prototype.

• Samarbejde med virksomhed om en 
autentisk naturfaglig problemstilling

• Løsningsforslag fra elever vha. innovati-
onsfaglighed og naturfaglighed

• Fremstilling af en prototype og test
• Formidling til virksomhed (og andre) 

vha. prototype og pitch på en fælles 
udstilling.

I en innovativ proces er der forskellige fa-
ser. Læs mere om ISI-metodens didaktiske 
design her på astra.dk. 
Eksemplerne i afsnittet Samarbejde med 
et eksternt miljø – tre eksempler (s. 23-32) 
kan bruges som inspiration til en diskussion 
i fagteamet om, hvilke eksterne læringsmil-
jøer der er egnede i forhold til at inddrage 
innovation og åben skole i undervisningen. 

Boks 1: Eksempel på et fokusområde: Det følger af Fælles 
Mål, at det i alle fag er vigtigt at indtænke IT, sproglig udvik-
ling og innovation. I boksen herover er inspiration til, hvor-
dan innovation, science og inklusion kan tænkes ind i skolens 
undervisning, hvis initiativ med åben skole også inddrages. 
Se eksempel på ISI-forløb, s. 29.

http://astra.dk/projektboersen/projekter/isi-2015
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ISI-metoden

To forskellige kortlægninger

Ikke to fagteam arbejder ens, og et fagteam skal 
formulere sine egne mål og succeskriterier for 
ønsket om samarbejde med de eksterne læ-
ringsmiljøer. Guiden til fagteamets arbejde med 
eksterne læringsmiljøer har været afprøvet af 
fagteam på to skoler (skole A og skole B). Sko-
lerne greb dette arbejde meget forskelligt an. 
Begge fagteam gav udtryk for, at de havde en 
udbytterig proces med kortlægningen.

Skole A

Skole A er en tosporet skole med 504 elever, 
placeret 15 km fra en større by. Den er omgivet 
af mange naturtyper, nogle forsyningssteder, 
institutioner og private virksomheder, som 
ligger forholdsvis tæt på skolen. Der er typisk 
ikke ansat formidlere på besøgsstederne, så på 
størstedelen af besøgsstederne tager lærerne 
selv del i formidlingen.

Kortlægningen tog udgangspunkt i skolens 
umiddelbare omgivelser. Lærerne gik konkret 
og systematisk til værks. Som en start på ka-
tegoriseringen af de eksterne læringsmiljøer i 
lokalområdet markerede lærerne stederne ud 
fra beliggenheden i forhold til skolen. 

Stederne blev delt op efter kategorierne gåaf-
stand, cykelafstand og busafstand, og det blev 
diskuteret, hvilke klassetrin der ville kunne 
benytte stederne. Efter denne indledende kate-
gorisering lagde fagteamet en plan for anven-
delsen af de eksterne læringsmiljøer i forhold til 
elevernes læring inden for bestemte fagområ-
der, herunder de forskellige naturtypers brug i 
forhold til det faglige undervisningsindhold.

I denne forbindelse blev det diskuteret, hvor-
dan de forskellige biotoper kan bruges som 
en naturlig del af progressionen i fagene, og 
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hvordan en fælles beslutning om lærernes brug 
af stederne kan være med til at skabe større 
sammenhæng mellem naturfagsundervisningen 
på de forskellige klassetrin.

Skole B

Skole B er en tosporet skole med 804 elever. Det 
er en byskole placeret midt i en større dansk 
by med mange transportmuligheder. Der er 
museer med udviklede skoletjenester, private 
virksomheder med ansatte formidlere, store 
forsyningssteder med egen formidlingstjeneste 
og institutioner.

Skolen har i mange år prioriteret at anvende 
kulturtilbud i undervisningen – ikke kun lokal-
områdets tilbud, men også eksterne lærings-
miljøer i store dele af Østjylland og København. 
Første fagteammøde blev derfor ikke anvendt til 
at kortlægge muligheder i lokalområdet, men at 
kortlægge erfaringer og finde ideer til udvikling 
af feltet på skolen. 

Herefter gav lærerne udtryk for, at de som team 
havde mest brug for at fokusere på brugen af 
naturen i lokalområdet. Der manglede fx erfa-
ringer med et godt vandhul i nærheden, som 
kunne understøtte læringen i klasseværelset og 
muliggøre brugen af hinandens spidskompeten-
cer i undervisningen. Ressourcepersonerne skal 
bruges som faglige eksperter, man kan få gode 
ideer af til egen undervisning. 

Fagteammøderne skal foregå udenfor, for at de 
øvrige medlemmer af fagteamet kan følges med 
ressourcepersonerne rundt i skolens bagland og 
få præsenteret de områder, de anvender, hvilke 
faglige temaer de præsenterer eleverne for der-
ude, og hvordan undervisningen tilrettelægges. 

Herefter aftalte fagteamet, at de i fællesskab 
ville udarbejde tematiske kort med lokaliteter, 
der egner sig til bestemte klassetrin og faglige 
temaer i området. I forhold til anvendelsen af 
museer i undervisningen var lærerne i teamet 
meget bevidste om, at museerne i storbyerne 
også er højtprofilerede familiesteder, hvorfor de 
fandt det vigtigt at vælge andre steder, fx Arla 
eller andre virksomheder, som familierne ikke 
besøger. 
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Fagteamet er stedet, hvor lærerne i fællesskab kan formulere 
og skærpe forventningerne til samarbejdet med de eksterne 
læringsmiljøer i undervisningen. Ideen med denne diskussion 
er at afdække forhold, som har betydning for, at fagteamets 
og lærernes samarbejde med de eksterne læringsmiljøer kan 
kvalificeres. I figur 3 foreslås punkter til en dagsorden og mø-

Indledende fagteam-
møde
• Hvad er vigtigt i forhold 

til planlægning af be-
søg i eksterne lærings-
miljø?

• Hvad er det ”ekstra”, I 
forventer, at stedet kan 
bidrage med (indhold, 
aktivitetstyper, dialog) i 
forhold til undervisnin-
gen på skolen?

• Hvordan sætter I for-
midleren ind i målene 
for undervisningen 
og undervisningens 
indhold før og efter et 
besøg, så der er en klar 
forventningsafstem-
ning mellem skole og 
besøgssted? 

• Hvilke temaer kan 
naturfagene på hen-
holdsvis indskoling, 
mellemtrin og overbyg-
ningsfagene beriges 
af i samarbejdet med 
bestemte eksterne 
læringsmiljøer?

• Hvilken rolle har lære-
ren under besøget?

Mellem fagteammø-
derne

Som aftalt på fagteam-
mødet gennemfører 
nogle lærere besøg i 
eksterne læringsmil-
jøer.

Andre lærere tager 
kontakt til eksterne 
læringsmiljøer for at 
finde fælles samar-
bejdsflader og finder 
evt. en formidler at 
samarbejde med til 
næste fagteammøde, 
der kan afholdes på 
det konkrete sted, fx 
en naturskole eller et 
museum.

Opsamlende fag-
teammøde:

Dette møde kan evt. 
afholdes hos et af de 
samarbejdende ekster-
ne læringsmiljøer for 
at være i dialog med 
formidlerne under en 
del af mødet. 
• Videndeling og erfa-

ringsudveksling.
• Hvordan var kvali-

teten af de besøgte 
steder?

• Blev formålet med 
besøget opfyldt?

• Var der uventede 
effekter?

• Hvilke muligheder 
for kommende 
samarbejde med de 
eksterne læringsmil-
jøer tegner der sig?

Figur 3: Trin 2 – Fagteamets samar-
bejde med eksterne læringsmiljøer.

Trin 2: Fagteamets samarbejde med 
eksterne læringsmiljøer
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derytme for det gensidige arbejde med dette 
fokuspunkt, der ville kunne danne rammen om 
fagteamets diskussion. 

Oplæg til fagteamdiskussion på 
indledende fagteammøde

Som baggrund for jeres diskussion præsenteres 
tre afsnit om:

A. Hvad er skoletjenester, og hvad kan de?
B. Hvordan tænkes tilrettelæggelsen af besøg 

bedst ind i skolens rammer?
C. Forskellige ideer om aftaler og holdninger til 

dette samarbejde set fra begge sider i sam-
arbejdet, skildret på baggrund af interviews 
med henholdsvis en museumsinspektør og 
en gruppe lærere.

Sidst i dette kapitel præsenteres tre konkrete 
eksempler på forløb med samarbejde.

A: Skoletjenesten

Det er meget forskelligt, hvad de eksterne læ-
ringsmiljøer og skoletjenesterne tilbyder. Nogle 
steder har udarbejdet færdige pakkeløsninger, 
som fastlægger de muligheder, der er. På andre 
steder er formidlerne interesserede i at blive 
kontaktet af skolerne og i fællesskab med lærer-
ne skabe det bedst mulige program for besøget.

Skoletjenesternes tilbud og aktiviteter er ofte 
knyttet til Fælles Mål, og formidlingen på be-
søgsstederne er tilpasset det stof og den sam-
menhæng, der arbejdes med på skolen
(se skoletjenesten.dk/OmSkoletjenesten).

Det er et succeskriterium for skoletjenestens 
formidlere, at der skabes en situation, hvor ele-
verne får en ahaoplevelse på nogle af de centra-
le begreber, de kender fra de generelle teorier 
og bøger. 

Foto 6: Med afsæt i begreber fra undervisningen undersøger eleverne akvarier i Den Blå Planet med brug af iPads.

http://www.skoletjenesten.dk/OmSkoletjenesten
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For elevernes læring og opfattelse er det derfor 
vigtigt, at der forud for besøget har fundet en 
begrebsafklaring sted mellem lærer og formidler 
(se afsnit om tilrettelæggelse af besøg, s 18-20). 
Skoletjenesten arbejder normalt i de eksterne 
læringsmiljøer, men kan efter aftale også kom-
me til skolen med fagpersoner og genstande – 
”museet rykker ud”. 

Der er ikke én måde at samarbejde med de 
eksterne læringsmiljøer på, og der er ikke sam-
me vilje til samarbejde alle steder. De enkelte 
fagteam kan med fordel tage initiativ til en 
diskussion om formen for samarbejdet med det 
eksterne læringsmiljø.

Fagteammødet kan fx lægges hos de eksterne 
læringsmiljøer, og man kan invitere formidlere 
med til mødet og opfordre til diskussion om 
samarbejde. Som eksempel på denne form kan 
nævnes, at Randers Naturcenter har indgået et 
samarbejde med fagteam gennem naturfags-
netværket, der består af naturfagslærere fra 
kommunens skoler. I dette samarbejde er der 
udviklet undervisningsforløb til forskellige klas-
setrin på baggrund af de materialer og mulighe-
der, der er på centeret, så naturcenteret bliver 
lettere at anvende for lærere og elever, når de 
er på besøg. 

B: Før – under – efter

Flere undersøgelser viser, at lærerens overve-
jelser omkring før- og efteraktiviteter har stor 
betydning for elevernes samlede læringsudbytte 
af undervisningen i de eksterne læringsmiljø-
er. Det gælder både for skolebesøg på museer, 
virksomhedsbesøg og feltekskursioner. Konklu-
sionen i en undersøgelse af lærernes holdning 
til, hvad et godt museumsbesøg er for dem og 

deres klasse, afspejler lærernes forventning om 
at blive mødt med nogle af de særlige kvaliteter, 
som fx museerne har: 

• Engageret underviser
• Faglig dygtighed og ekspertviden
• Formidling og differentiering i forhold til 

klassetrin
• Eleverne kan få lov til at røre, se, imitere 

eller prøve genstande og ting selv
• Plads til dialog med spørgsmål fra eleverne.

Den følgende tabel opsummerer de væsentlig-
ste opgaver, den enkelte lærer har, før, under og 
efter et besøg:

Foto 7: Fagteamet arbejder eksperimenterende i Naturviden-
skabernes Hus og får inspiration til naturfagsundervisningen.
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Før Under Efter

Hvad er meningen med ekskur-
sionen?
Forberedelse af eleverne be-
grebsmæssigt

Nødvendige praktiske informa-
tioner

Faglige metoder, som eleverne 
skal bruge på ekskursionen

Aftaler om, hvordan man får 
det rigtige med hjem

Forberedelse af selvstændige 
opgaver

Aktiv deltagelse i programmet 
med demonstreret interesse

Gennemførelse af elevaktivite-
ter (undersøgelser m.v.)

Medvirken til, at alle elever får 
noget ud af ekskursionen

Støtte til at huske aftaler om 
indsamling af materialer og 
data

Samtale med elever med brug 
af relevante fagbegreber

Bearbejdning af indsamlede 
data og materialer

Bearbejdning af elevaktiviteter 
under ekskursionen

Nyttiggørelse af uforberedte 
oplevelser og informationer

Sammenknytning til undervis-
ningen før ekskursionen

Formidling af resultater og 
erfaringer

Refleksioner og evaluering af 
udbytte

Før besøget

Forventningsafstemningen inden besøget finder 
sted er det vigtigste punkt i samarbejdet, set 
både fra lærer og besøgssted. Museumsformid-
leren og læreren aftaler de praktiske rammer for 
besøget. Det faglige tema afstemmes, og be-
søgsstedet byder ind med, hvad dets formidling 
kan tænkes at supplere temaet med. Det aftales 
desuden, hvilke metoder og opgaver der tænkes 
anvendt under besøget. 
De praktiske rammer på besøgsstedet og den 
måde, man forventer, at eleverne som gæster 
på stedet opfører sig på, skal stå klart for elever-
ne. 

Under besøget

En formidler i et eksternt læringsmiljø har kun 
eleverne i kort tid. Besøget skal først og frem-
mest være en god oplevelse for eleverne og 

blive en ”hukommelsesknage” i forhold til det 
faglige stof, der formidles, og i forhold til det 
tema, undervisningen på skolen drejer sig om. 

Efter besøget

Det er i denne fase, der skal efterbearbejdes, 
evalueres, reflekteres og formidles. Det er en 
vigtig del af undervisningen på skolen, at resul-
tater fra besøgene bearbejdes. Der skal knyttes 
an til undervisningen før besøget, og resultater 
fra det eksterne læringsmiljø skal diskuteres, 
opsamles og formidles.

I efterbehandlingen kan eleverne udarbejde 
produkter som en del af evalueringen, hvor de 
viser tegn på, hvad de har lært gennem temaet. 
Inspiration til dette arbejde kan blandt andet 
hentes i to andre hæfter i denne PRUF-serie: 
IBSE i fagteamet og Re-design i fagteamet.

http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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Ofte anvendes fotos, narrativer og andre mere 
musiske, æstetiske og kreative indslag i de eks-
terne læringsmiljøer. De kan ofte indgå direkte i 
eventuelle elevprodukter.

Indslag fra de humanistiske eller praktisk/musi-
ske fag kan anvendes som redskab til refleksion 
og formidling i forhold til det givne tema. En fø-
lelsesmæssig oplevelse kan understreges ved at 
bearbejde den, fx efter en tur i skoven i oktober 
at male efterårsbilleder af træerne og tegne, 
hvad der var i skovbunden. 

Man kan forestille sig, at turen til Zoologisk 
Have kan beskrives i et digt, eller at turen til 
tomatproducenten kan laves om til en film, en 
Photo Story eller et PowerPoint-show. Tegninger 
eller fotografier suppleret med børnenes tek-
ster om, hvad de oplevede på strandturen, kan 
fortælle om de dyr, de fandt på stranden

Foto 8: Her laver eleverne smukke og detaljerede aftryk af fisk efter en traditionel japansk metode, gyotaku, som er kendt fra mid-
ten af 1800-tallet.

”På tur med skolen – en planlægningsguide” er 
en guide til brug af det eksterne læringsmiljø 
før, under og efter. 

(Materialet er lavet af Experimentarium og sko-
letjenesten på Sjælland).

C: To stemmer 

To stemmer fra henholdsvis et museum og et 
fagteam giver eksempler på, hvad der skal til, 
for at et besøg bliver vellykket – set fra museets 
og skolens side.

https://experimentarium.dk/app/uploads/2015/06/Paa_tur_med_skolen_-_en_planlaegningsguide.pdf
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1. Stemme fra det eksterne læ-
ringsmiljø – Steno Museet i Aarhus 

Interview med museumsinspektør Line Stald 
den 7. april 2015

Hvilke faktorer anser museumsformidlerne for 
at være de vigtigste, for at samarbejdet om et 
museumsbesøg som del af et undervisningsfor-
løb bliver udbytterigt for eleverne? 
Hvad er et godt forløb og besøg? 
- Et godt forløb er forberedt, og klassen ankom-
mer, en halv time inden formidlingen begynder. 
Og eleverne er forberedt på, hvordan man opfø-
rer sig på stedet.

Hvad er lærerens rolle i det vellykkede besøg? 
- Læreren ”bygger og byder ind” undervejs og 
kommer med indslag, der støtter op om sam-
menhængen for eleverne: Kan I huske det, vi 
havde på skolen?… Læreren slår bro mellem 
skole og besøg. Læreren skal også give plads til, 
at børnene er i et uformelt læringsmiljø, og at 
formidlingen derfor er anderledes end under-
visningen i skolemiljøet – det faglige indhold vil 
blive formidlet anderledes end på skolen. Når 
eleverne er i det uformelle læringsmiljø, er det 
et mål i sig selv, at de skal undre sig. Læreren 
har ansvaret for elevernes opførsel undervejs.

Hvad skal der ske før besøget? 
- Det bedste er, at læreren har fortalt og konkre-
tiseret, hvad klassen har arbejdet med på for-
hånd. Der er forskellige besøgstyper, og de kan 
hver for sig være gode nok, bare det italesættes 
på forhånd over for eleverne og for formidleren 
på museet. Jo mere kontakt der er til muse-
umspersonalet, desto bedre. Det bedste er at 
udvikle noget sammen med skolen. Et egentlig 
partnerskabssamarbejde vil fungere bedst.

Hvad er det gode besøg for eleverne?
- Bare eleverne er forberedt på det, der skal ske, 
skal museumsformidlerne nok fange deres inte-
resse. På museet har eleverne kort tid, så mu-
seumsformidlingen arbejder først og fremmest 
på at skabe hukommelsesknager. Det er det, et 
museumsbesøg på nogle få timer realistisk set 
kan nå. Hukommelsesknager har med sanse-
indtryk at gøre. Det bedste, læreren kan gøre 
for eleverne under besøget, er at understøtte 
de faglige mål eller motivere dem til at arbejde 
med emnet.

Hvis du skulle ønske, hvordan vil du samarbej-
de med lærerne – konkret? 
- Fra museets side skal vi være gode til at for-
midle information om samarbejdet og indholdet 
på stedet ud til skolerne. Samarbejde med et 
fagteam om, hvordan tilbuddene kan bruges 
i undervisningen, og en kontakt, der modtage 
nyhedsbrevene. Opfordre fagteamet til, at de 
inviterer til samarbejde.

Foto 9: Efter at have været på fri opdagelse i Væksthusene 
fordyber eleverne sig i planternes kendetegn.
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2. Stemmer fra et fagteam

• Det er vigtigt, at den formidling, besøgs-
stedet præsenterer eleverne for, ikke bare 
er en forelæsning om fx elproduktion eller 
forbrændingsanlægget, ikke bare en rund-
visning med foredrag. Der skal være udfor-
dringer eller opgaver. 

• Det er vigtigt at finde steder, hvor de er 
gode til at give differentierede opgaver til 
grupper af elever. Det synes lærerne her på 
skolen, er den bedste måde at gøre det på.

• Det, museerne og naturformidlingen er 
dygtige til, er at formidle gennem narrativer 
og faglige fortællinger. Det kan gøre elever-
ne fagligt bevidste og rumme et højt fagligt 
indhold. Også det sanselige og autentiske 
er centralt for de eksterne læringsmiljøer, fx 
lugte på en affaldsstation. 

• En af lærerne har lige været på besøg på 
et stort og noget uoverskueligt museum i 
udlandet. Hun havde tilrettelagt det sådan, 
at eleverne selv valgte ud og satte mål for 
besøget. Men dem kom de ikke til at bruge, 
fordi hun indså, at eleverne fik meget ud af 
at gå rundt på museet i små grupper og lade 
sig fascinere over de store knogler osv. Det 
blev hukommelsesknagerne for både under-
visningens tema og besøget på museet.

Foto 11: Eleverne møder dr. Panum, der tager dem tilbage til 
pestmanden og kropsvaccina-tionernes tid. 

Foto 10: Eleverne sorterer billeder af forskellige typer affald 
og placerer dem det rigtige sted på affaldspyramiden. 



23

Foto 12: Elever fanger krabber fra badebro.

Samarbejde med et eksternt miljø 
– tre eksempler

Her beskrives tre konkrete eksempler på sam-
arbejde mellem eksterne læringsmiljøer og en 
skole. De skal vise tre forskellige vinkler på, hvad 
de eksterne læringsmiljøer kan bidrage med i 
forhold til undervisningen. 

1. De udvalgte – elever i naturgyser  
Et undervisningsforløb, som udbydes af det 
eksterne læringsmiljø. Forløbet gør brug af 
”augmented reality” i form af en teknologi, som 
kombinerer data fra den fysiske verden med 
virtuelle data. Det kan fx være brug af grafik og 
lyd, så man får et ekstra lag af information. 
Den ekstra information vil typisk ikke erstatte 
virkeligheden, men udvide den. Forløbet er 
tværfagligt inden for naturfagene og tilpasses 
skolerne i efterbearbejdningen, men rammen er 
sat fra udbyders side, også til denne afsluttende 

fase i forløbet. Forløbet er beskrevet i afsnit, der 
relaterer til før, under og efter besøget. 

2. Dyre- og plantelivet på det lave vand  
Et ”traditionelt” forløb, hvor en klasse er på tur 
med en naturvejleder. Turens tema er: Safari på 
det lave vand. Her er beskrevet, hvordan lære-
ren kvalificerer forløbet før, under og efter, så 
mulighederne for læring bliver optimale. 

3. Innovation – Science – Inklusion 
Sætter fokus på at inddrage innovation og virk-
somheder i undervisningen. Undervisningsforlø-
bet har været en del af ISI-projektet. ISI står for 
Innovation – Science – Inklusion og er omtalt på 
s. 13-14 som et oplagt fokusområde, fagteamet 
kan arbejde sammen om at rammesætte.
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1. De udvalgte – elever i naturgyser

Det naturfaglige indhold i dette undervisnings-
forløb er tværfagligt for biologi og geografi. 
Tilbuddet henvender sig til 7.-9.klasse og foregår 
i Hasle Bakker ved Aarhus.

Målet med besøget er, at eleverne undersøger 
fire forskellige naturtyper: det åbne land, sko-
ven, skovsøen og søen. 

Læringsmål: 

• Eleverne kan undersøge udvalgte arter og 
deres tilpasning til den pågældende biotop

• Eleverne kan undersøge økologiske sam-
menhænge i de fire biotoper

• Eleverne kan anvende metoder og redskaber 
til at indsamle og håndtere data

• Eleverne kan sammenholde egne vejrobser-
vationer med generelle danske klimadata

• Eleverne kan kildekritisk præsentere deres 
undersøgelser og konklusioner for klassen 
og forældrene.

Forløbet er bygget op om et narrativ – en tids-
rejse til 2022 – hvor naturen i Danmark er ramt 
af en farlig virus. Elevernes opgave er at løse 
problemer undervejs og i efterforløbet på sko-
len i samarbejde med et ”naturvidenskabeligt 
forskerteam”. 

Undervisningsforløbet benytter sig af ”augmen-
ted reality”, der er en teknologi, som kombine-
rer data fra den fysiske verden med virtuelle 
data, fx brug af grafik og lyd, så man får et eks-
tra lag af information. Den ekstra information vil 
typisk ikke erstatte virkeligheden, men udvide 
den på en eller flere måder. 

Besøget i Hasle Bakker starter med, at eleverne 

får udleveret mobiltelefoner, der er forberedt 
til at kunne lede eleverne rundt i området ved 
hjælp af tags (QR-koder), som eleverne scanner 
undervejs, alt imens de lytter til en historie, 
hvor steder og koder indgår som milepæle. 
Eleverne indsamler billeder og data fra under-
søgelser og opgaver undervejs. Det indsamlede 
materiale sendes til skolen gennem e-bags, så 
det kan bruges i efterbehandlingen.

Der er udarbejdet et fyldigt materiale til inspira-
tion for lærerne. Lærermaterialet beskriver en 
faglig forberedelsesdel, der foregår på skolen, et 
dagsforløb i Hasle Bakker samt en faglig efterbe-
handling på skolen. Materialet findes på hasle-
bakker.dk

Film: 
• Hasle Bakker - De Udvalgte
• Hasle Bakker - De Udvalgte - TV Avisen

Før besøget

Læreren har bestilt et forløb i Hasle bakker 
på tre-fire timer for 8. klasse. Eleverne skal gå 
rundt i grupper. Der bliver arbejdet med ele-
vernes forforståelse, inden de skal ud til Hasle 
Bakker, bl.a. gennem faglig læsning, ordforkla-
ringspyramider og begrebskort. Der er mange 

Foto 13: Eleverne scanner tags, som guider dem videre i 
deres arbejde i Hasle Bakker. 

http://www.haslebakker.dk/data/uploads/297.pdf
http://www.haslebakker.dk/data/uploads/297.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Dk79pldrS4
https://www.youtube.com/watch?v=y5vQvTBQ2m4
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fagbegreber, eleverne skal have på plads, inden 
de møder op. 

De skal træne i at interviewe hinanden, og de 
skal beskrive dyr og planter, som de skal have 
styr på, inden de står alene derude i deres grup-
pe. Jordbundsundersøgelse, pupilundersøgelse 
og vejrmålingsopgaver skal eleverne også have 
afprøvet hjemmefra. Og de skal forstå en kode-
tabel, som er nødvendig, for at de får makimalt 
udbytte af ekskursionen til Hasle Bakker.

Der bliver lavet en infoseddel med praktiske 
oplysninger, dato, tid for afgang og hjemkomst, 
samt hvilken påklædning som er nødvendig.

Eleverne er introduceret hjemmefra til forløbet i 
Hasle Bakker. Lærerne har opdelt dem i grupper, 
så de fungerer socialt. Grupperne skal kunne 
udføre undersøgelser på egen hånd. Læreren 

stiller forventninger til eleverne om opførsel på 
turen.

Under besøget

Læreren støtter op og hjælper, hvor han kan og 
ifølge aftale med ekstern formidler.

Eleverne får ved ankomst udleveret mobiltelefo-
ner med høretelefoner, så de kan høre historien, 
samt en taske med det udstyr, de skal bruge til 
det indsamlede materiale, der skal med hjem på 
skolen og bruges i efterbearbejdningen. Elever-
ne har mulighed for at stille afklarende spørgs-
mål til de opgaver, de skal løse. Mobiltelefoner-
ne guider også undervejs i forhold til interviews 
og de beskrivelser, som eleverne skal lave.

Foto 14: Eleverne laver undersøgelser af jordbunden på egen hånd i Hasle Bakker med afsæt i metoder anvendt i undervisningen 
hjemme på skolen før besøget. 
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Efter besøget

Hjemme på skolen laves opsamling og bearbejd-
ning af det indsamlede materiale med inddra-
gelse af IT.

Målet med efterbehandlingen er, at eleverne 
på baggrund af deres indsamlede materiale og 
feltarbejde beskriver de fire biotoper, så de får 
en forståelse af sammenhængene i en biotop.

Eleverne arbejder i grupperne med deres ind-
samlede materiale fra Hasle Bakker. De gennem-
ser interviews og søger yderligere oplysninger i 
litteratur og på nettet. Alle i gruppen skal have 
den samme viden. Eleverne i en gruppe er nu 
blevet eksperter i ét af de fire områder: dyr, 
planter, jordbund og vind og vejr, som de under-
søgte på de fire forskellige biotoper. 

Nu bliver grupperne blandet, så der i hver biot-
opgruppe er én dyreekspert, én planteekspert, 

én jordbundekspert og én vejr- og vindekspert. 
De nye biotopgrupper arbejder med videndeling 
og formidler materiale og erfaringer fra deres 
ekspertområde til hinanden. På den måde får de 
skabt et samlet billede af biotopen. 

Eleverne skal udarbejde et produkt, som skal 
kunne fremvises og være forståeligt for hele 
klassen. Et produkt kan fx være et foredrag, en 
PowerPoint-præsentation, et dokumentarpro-
gram eller en skriftlig rapport. Det bestemmer 
gruppen selv. Det skal fremlægges for klassen og 
forældre til et arrangement.

Til slut evalueres de opsatte mål og fagbegre-
berne, og om der er noget, der ikke er fundet 
svar på og skal viderebearbejdes. Hvad lykke-
des, og hvad kunne være bedre næste gang?

Foto 15: Eleverne navigereres rundt i Hasle Bakker med brug af mobiltelefoner og kort. 
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2. Dyre- og planteliv på det lave 
vand

Et eksempel fra Ugelbølle Friskole på et under-
visningsforløb i natur/teknologi for 4. klasse. I 
forløbet indgår et besøg i National Park Mols 
Bjerge med en naturvejleder. Turens tema er 
Safari på det lave vand. 

Her bliver det beskrevet, hvordan læreren kvali-
ficerer forløbet før, under og efter, så der bliver 
optimale muligheder for læringen.

Arbejdsspørgsmål: 

• Hvor mange forskellige arter kan eleverne 
finde?

• Hvorfor lever dyrene der, hvor de gør? 

Før besøget

I forbindelse med forventningsafstemningen 
med en naturvejleder fra National Park Mols 
Bjerge er det aftalt, at klassen på forhånd har 
arbejdet med begreber som art, artsrigdom, 
sandbund, stenbund, fangstketsjere, rejehov, 
waders, tilpasning, levested, formering, fødekæ-
de m.m.

Der bliver opstillet læringsmål for eleverne, så 
de ved. hvad målene med forløbet er:

Læringsmål:

• At eleven kan finde dyr og planter i det lave 
vand og bestemme dem ud fra bestemmel-
sesnøgler.

• At eleven på baggrund af undersøgelser og 
indsamlet materiale kan beskrive og forklare 
dyrenes levesteder og livsbetingelser.

Læringsmålene sættes op i klassen. De lyder:

• Du skal kunne finde dyr og planter og lære, 
hvordan du finder ud af, hvad de hedder.

• Du skal kunne komme med bud på, hvorfor 
du finder dyrene og planterne der, hvor du 
gør.

• Du skal vælge en art og lave en mundtlig 
fremlæggelse for klassen.

Eleverne har på forhånd arbejdet med de 
hyppigst forekommende dyr og planter i det 
strandområde, som turen går til. Udgangspunk-
tet for arbejdet er en bestemmelsesnøgle fra 
undervisningsmaterialet på nationalparkens 
hjemmeside. 

Læreren har udarbejdet kortpar med billede og 
ord. Der arbejdes ud fra spillet ”Mix og match” 
(cooperativ learning), hvor eleverne går rundt 
og hilser på hinanden, læser deres kort, bytter 
kort og går videre til den næste. 

Når læreren siger ”match”, finder de sammen i 
par, hvor ord og billede passer sammen. Formå-
let med øvelsen er, at eleverne stifter bekendt-
skab med navn og udseende på dyr og planter 
forud for feltarbejdet.

Foto 16: Eleverne indsamler materiale til videre undersø-
gelser. 
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Under besøget

Eleverne bliver budt velkommen, og rammen 
for dagen bliver sat. De bliver præsenteret for 
opgaverne og går ud i grupperne, som læreren 
har lavet hjemmefra.

De skal undersøge, hvor mange forskellige arter 
de kan finde på det lave vand, notere, hvor de 

Foto 17, 18, 19: Eleverne undersøger krabbens ånding med 
guidning af en naturvejleder. 

finder dem, fx sandbund, stenbund, ålegræs el-
ler tangbælter. De noterer i det opgaveark, som 
de har fået udleveret.

Tidsrammen for turen indeholder tid til fordy-
belse, leg og spisning. Læreren og naturvejle-
deren kvalificerer løbende feltarbejdet med 
spørgsmål, som udfordrer elevernes refleksio-
ner. Til slut er der fælles opsamling med na-
turvejlederen. Der bliver talt om, hvad de har 
fundet, og krabbers ånding vises gennem et 
forsøg med blåt farvestof.

Efter besøget

Efterfølgende hjemme på skolen bliver der 
arbejdet i grupper. Eleverne skal ved hjælp af 
deres resultater fra feltarbejdet finde svar på 
følgende:

• Hvor fandt I flest forskellige arter: på sten-
bund, sandbund eller i tang/ålegræs?

• Hvor fandt I det største antal dyr: på sten-
bund, sandbund eller i tang/ålegræs?

Hver gruppe fordyber sig i en udvalgt art og be-
skriver den nærmere med hensyn til tilpasning 
til levested, formering, plads i fødekæde etc.

Resultaterne fremlægges mundtligt for klassen 
med understøttelse af billeder/indsamlet mate-
riale. Afslutningsvis evalueres læringsmålene i 
forbindelse med en læringsportfolio. 
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Faser Kompetence-
område

Kompetence-mål Læringsmål Aktiviteter Tid

Færdighedsmål Videnmål

Kickoff Perspektivering Eleven kan 
designe, 
gennemføre 
og evaluere 
undersøgelser i 
naturfagene

Eleven kan forklare 
sammenhænge 
mellem naturfag og 
samfundsmæssige 
problemstillinger og 
udviklingsmuligheder 

Eleven har viden om 
interessemodsætnin-
ger knyttet til 
bæredygtig udvikling 

Virksomhedsbesøg 
Besøg af direktøren 
Præsentation af 
opgaven 
Dramatisere case
Formidling af krav til 
opgaven

1 t.

Idégenerering Kreativitet Mindmap (enkeltvis 
eller fælles) 
Post-it
Cirkelskrivning

2 t.

Informations-
søgning

Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre 
og evaluere 
undersøgelser i 
naturfagene

Eleven kan indsamle 
og vurdere data 
fra egne og andres 
undersøgelser 

Eleven har viden 
om indsamling 
og validering af 
naturfaglige data 

Egne eksperimenter 
Google 
Virksomhedsbesøg 
Interviews
Fagbøger

5 t.

Idéudvikling Kommunikation Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
naturfagene

Eleven kan formulere 
en påstand og 
argumentere for den 
på et naturfagligt
grundlag 

Eleven har viden 
om begrundelser og 
påstande 

Cirkelskrivning 
Silent feedback 
OTG-3-hjul 
Pitch
Én skal ud
Kill your darlings

1 t.

Hypotese Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre 
og evaluere 
undersøgelser i 
naturfagene

Eleven kan formulere 
og undersøge 
en afgrænset 
problemstilling med 
naturfagligt indhold

Eleven har viden 
om naturfaglige 
undersøgelses-
metoders 
anvendelses-
muligheder og 
begrænsninger 

Formulere hypotese 1 t.

Eksperiment Undersøgelse Eleven kan 
designe, 
gennemføre 
og evaluere 
undersøgelser i 
naturfagene

Eleven kan 
konkludere og 
generalisere på 
baggrund af eget 
og andres praktiske 
og undersøgende 
arbejde

Eleven har viden om 
krav til evaluering 
af naturfaglige 
undersøgelser 

Variabelkontrol
Praktisk arbejde

5 t.

3. Innovation – Science – Inklusion 

Der er tale om et undervisningsforløb for 7. 
klasse med udgangspunkt i projektopgaven og 
fokus på naturfagene. Nedenfor ses målene for 
undervisningen i et skema, der bruges som et 
arbejdsredskab for lærerne gennem forløbet.
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Faser Kompetence-
område

Kompetence-mål Læringsmål Aktiviteter Tid

Færdighedsmål Videnmål

Prototype Modellering Eleven kan 
anvende og 
udvikle
naturfaglige
modeller i fysik/
kemi

Eleven kan udvikle og 
udvælge naturfaglige 
modeller 

Eleven har viden 
om naturfaglige 
modellers
Karakteristika 

Fremstille model 
(materialer/
færdigheder)
 Inddragelse af 
håndværk og design
Arbejdstegninger 
(Skitse til) webdesign 
Beskrivelse af 
serviceydelse
Forsøgsopstilling, 
der fx viser et enkelt 
fysisk princip ved den 
tænkte prototype

5 t.

Formidling Kommunikation
(formidling)

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
naturfagene

Eleven kan 
kommunikere om 
naturfag ved brug af 
egnede medier 

Eleven har viden 
om metoder til at 
formidle naturfaglige 
forhold 

Udstilling
Pitch
Sælge ideen til 
direktøren 
Elev elev-formidling 
Elev lærer-formidling 
Elev forældre-
formidling
Grafisk udtryk
Prototype/
demonstration

5 t.

Evaluering Kommunikation
(Ordkendskab)

Eleven kan 
kommunikere 
om naturfaglige 
forhold med 
naturfagene

Eleven kan mundtligt 
og skriftligt udtrykke 
sig præcist og 
nuanceret ved brug af 
fagord og begreber

Eleven har viden om 
naturfaglige ord og 
begreber

Dommere på 
udstillingen 
(konkurrence?) Test
Rapportskrivning

Før projektet

Læreren har lavet en aftale med en fødevare-
butik i nærheden. Emnet er madspild. Læreren 
og en medarbejder fra butikken har i fællesskab 
udarbejdet udfordringerne, som har tre pro-
blemstillinger:

• Hvad kan man gøre for at minimere mad-
spild?

• Hvad kan man gøre for at påvirke forbruge-
ren?

• Hvad kan man gøre som virksomhed?

Get in the mood
Før man går i gang med selve projektet, er det 
vigtigt at bruge tid (fx en dobbelttime) på at 
afprøve ISI-modellen.

Byg et tårn med udgangspunkt i en narrativ 
intro – ”det skæve tårn i Pisa”. Til selve byg-
ningen af prototype fik eleverne udleveret en 
halv pakke spaghetti og en halv pakke oasis eller 
skumfiduser. Som et lille benspænd stilles der 
krav til mængden af byggematerialer, og hvad 
elevere må anvende til konstruktionen. 
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Eleverne kommer igennem følgende punkter:

• Introduktion til problemstilling – en fortæl-
ling 

• Benspænd i form af krav
• Brainstorm og idégenerering
• Idésortering
• Pitch
• Byggeri
• Refleksion
• Byggeri
• Præsentation af tårn for klassen og begrun-

delse af valg.

Læs mere i ISI-metoden, lærervejledning side 9. 

En flyvende start
Kickoff er en fælles rammesætning for den ud-
fordring, som eleverne skal løse. De er på besøg 
i en fødevarebutik, går rundt i butikken med 
medarbejderen, som introducerer dem til de tre 
problemstillinger. 

Bagefter samles der op med både lærer og 
medarbejder i et lokale i butikken. Under denne 
proces spores eleverne ind på, hvor de kan søge 
viden og få inspiration til de første ideer til muli-
ge løsningsforslag.

Foto 20: Eleverne bygger tårn af spaghetti og skumfiduser 
med udgangspunkt i ISI-modellen.

Foto 21: Eleverne bygger prototype af deres løsning hos 
Remida. 

Idégenerering – én idé kommer sjældent alene
Det er vigtigt, at eleverne får lov at komme med 
alle de ideer vedrørende problemstillingerne, 
som de kan – både skæve og skøre ideer hører 
med til løsningsforslag. Går de i stå, er det vig-
tigt, at læreren hjælper dem videre i processen. 
I denne proces anbefales det at bruge brain-
storm med post-it, mindmap og cirkelskrivning.

Informationssøgning – en horisontudvidende 
proces
I denne fase skal eleverne skaffe sig en dybere 
viden inden for området, som skal kvalificere 
deres ideer til løsningsforslag. Det er for eksem-
pel fint, at eleverne møder en ekspert eller en 
bruger inden for området. Eleverne kan ligele-
des søge information i fagbøger, på nettet, hos 
deres lærer eller lignende steder. Det var for-
skelligt, hvad de enkelte grupper valgte at gøre, 
men hovedvægten var på artikler, eksperter, 
lokale fagfolk og interviews med brugere.

Under projektet

Idéudvælgelse – Lad den bedste idé vinde
Der bruges forskellige værktøjer, som hjælper 
eleverne til at udvælge den idé, de vil gå videre 

http://astra.dk/sites/default/files/laerervejledning_a4_isi.pdf
http://isi2015.danishsciencefactory.dk/sites/default/files/files/laerervejledning_a4_isi_endelig_1.pdf 
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med, fx et koordinatsystem til at beskrive, om 
der var lille/stor effekt (førsteaksen) i forhold til 
en ukendt eller kendt handling (andenaksen). 
Post-it-sedler placeres, så de passer ind i syste-
met. Eleverne kan også sortere ideerne, hvor 
de reflekterer over ideers potentialer ud fra 
fastsatte kriterier, som der gives point ud fra. 
”Fernisering” bruges til opsamling af viden og 
videndeling på tværs af grupper. Øvelsen giver 
mulighed for gensidigt at inspirere hinanden og 
bygge videre på hinandens ideer.

Hypotese – Jeg tror…. Fordi…
Brug tid på at forklare, at en hypotese er mere 
end et hurtigt gæt. En hypotese skal begrundes, 
ved at man inddrager al den (fælles) viden om 
problemet, man har, og at man forklarer, hvor-
dan denne viden understøtter, hvad man tror, 
der vil ske, hvis man handler på den ene eller 
den anden måde. Det er hypotesen, som skal 
hjælpe den luftige idé på vej til at blive en løs-
ning, som rent faktisk fungerer og løser proble-
met. Eleverne får uddelt en skabelon til deres 
hypotese. Det er på dette trin i processen, at de 
naturfaglige undersøgelsesmetoder kan kvalifi-
cere løsningsforslagene.

Prototype – Jeg opfinder
Innovationen skal kunne demonstreres gennem 
udarbejdelsen af en prototype, dvs. et fysisk 
produkt.
Når der samarbejdes med et eksternt lærings-
miljø, kan bygningen af prototyperne finde sted 
på stedet – i dette tilfælde på det kulturelle 
miljøprojekt Remida i Odense, remidacentero-
dense.dk

På Remida bruger eleverne tid på at bygge og 
konstruere en prototype med de materialer, 
Remida har til rådighed.

Efter projektet 

Formidling – Se, hvad jeg kan, se, hvad jeg kan!
Projektet skal formidles, fx gennem en fæl-
les udstilling i skolens aula, hvor eleverne kan 
lave pitch og demonstrere deres prototyper. Et 
grafisk udtryk skaber blikfang på deres løsning. 
Eleverne kan fortælle og forklare om, hvilke 
naturfaglige teorier de har taget udgangspunkt 
i, og vise gruppens processer for at nå dertil. 

Det styrker projektet, hvis det præsenteres i 
flere omgange – for yngre elever på skolen, 
forældrene i klassen og i butikken. Det er vigtigt, 
at medarbejderen fra butikken og direktøren 
medvirker i bedømmelsen af elevernes løsnings-
forslag.

Foto 22: Eleverne fremlægger deres løsning af problem-
stillingen for varehuschefen, salgschefen, ansatte samt de 
øvrige elever. 

http://remidacenterodense.dk
http://remidacenterodense.dk
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PRUF – PRofessionel Udvikling af 
Fagteams

En lærers forståelse af sin egen undervisning og 
den virkning, undervisningen har på eleverne, 
stimuleres gennem deltagelse i kollektive reflek-
sioner i et lærerteam. Lyst og mod til at eksperi-
mentere med nye tilgange i sin undervisning og 
til at diskutere egen undervisning med andre i 
et teamsamarbejde.

Om PRUF-serien
Serien er koordineret af Martin Krabbe Sillasen 
og Keld Nielsen. Hæfterne kan frit kopieres og 
distribueres. 
Hæfterne og bilag kan hentes som PDF-filer på: 
www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamud-
vikling. De er udarbejdet på baggrund af kurser i 
fagteamudvikling i QUEST-projektet. 

Hæfterne kan bruges i forbindelse med fagteam 
og skoleudvikling med Q-modellen. Du kan 
læse mere om Q-modellen og om QUEST her: 
www.q-model.dk

PRUF-serien består af 5 hæfter til inspiration for 
fagteamudvikling:

1. IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig 
udvikling 
Hæftet er tænkt som inspiration for fag-
team, der vil samarbejde om undersøgende 
arbejdsformer (IBSE) i naturfag. I hæftet er 
der erfaringsbaserede ideer til både indle-
dende og afsluttende møder i et forløb samt 
eksempler på mulige aktiviteter om masse-
fylde med progression fra mellemtrin til ud-
skoling. Koblingen til fagteamsamarbejde er 
central, og arbejdet kan støttes med hæftets 
skemaer til planlægning og evaluering.

Pruf-serien

http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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2. Re-design i fagteamet – Nye undervisnings-
former i naturfagene 
Når ny viden kommer ind på skolen, er ikke 
nødvendigvis en god idé at lave spritnye un-
dervisningsforløb helt forfra. Man kan tage 
fat i forløb og aktiviteter, som anvendes på 
skolen, men som ikke fungerer. Efter diskus-
sioner i fagteamet om, hvor udfordringerne 
ligger, kan et forløb redesignes med referen-
ce til, hvad der vides om elevernes læring i 
naturfag.

3. Lektionsstudier i fagteamet – Samarbejde 
om faglig udvikling 
Hæftet er en inspiration til lektionsstudier i 
naturfag. Lektionsstudier er en metode til at 
kvalificere erfaringsdeling og faglig kollegial 
sparring i fagteamet. Hæftet indeholder for-
slag til en køreplan for lektionsstudier samt 
tilhørende skabeloner til planlægning og 
observation af studielektionen. Hæftet giver 
også anvisninger til, hvordan man samler op 
på studielektionen i fagteamet. Endelig er 
der konkrete eksempler på lektionsstudier. 

4. Progression og læring – Fagteamets arbejde 
med den røde tråd i naturfagsundervisnin-
gen 
Dette hæfte er en praktisk guide til, hvordan 
fagteamet løbende kan sikre en meningsfuld 
progression i naturfagene på alle klassetrin. 
Hæftet indeholder praktiske anbefalinger til 
alt, fra hvordan møderne afholdes, hvilke 
materialer der vil være relevant at bruge til 
arbejdet, til hvordan man kan sikre at kom-
me omkring de fire kompetenceområder fra 
Fælles Mål. 

5. Åben skole i fagteamet – Samarbejde om 
og med eksterne læringsmiljøer 
Mange skoler og fag har tradition for at 
besøge lokaliteter og institutioner uden for 
skolen. Med ideen om den åbne skole er 
der yderligere kommet fokus på at bruge de 
læringsaktiviteter, der tilbydes i lokalsam-
fundet. Hæftet præsenterer to oplæg til fag-
teamsamarbejde, som kan kvalificere bru-
gen af eksterne læringsmiljøer. Fagteamet 
kan samarbejde om at kortlægge og evalue-
re de eksterne læringsmiljøer og planlægge, 
hvordan de bedst integreres i undervisnin-
gen. Og fagteamet kan udvikle samarbejdet 
med et eksternt miljø, så et besøg støtter 
den øvrige undervisning bedst muligt.
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