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IBSE i fagteamet – Samarbejde om faglig udvikling

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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Dette hæfte er tænkt som inspiration til, hvor-
dan samarbejde om undersøgende arbejdsfor-
mer (IBSE) kan støtte et fagteam i at udvikle 
undervisningen i naturfagene. Fagteamet er 
velegnet til fælles planlægning, erfaringsdeling 
og faglig kollegial sparring.

Det er vores intention, at dette hæfte kan inspi-
rere et fagteams arbejde med at implementere 
undersøgende arbejdsformer (IBSE) i skolens 
naturfagsundervisning. I hæftet giver vi konkre-
te eksempler på, hvordan man som lærere kan 
arbejde med – og samarbejde om – IBSE.

Omdrejningspunktet er fagteamsamarbejdet, 
hvor man vidensdeler og aftaler, hvordan man 
eksperimenterer med IBSE-orienterede aktivi-
teter på forskellige klassetrin. Det giver mulig-
hed for at udvikle en rød tråd fra indskoling til 
udskoling og herigennem have særligt fokus på 

et af de fælles kompetenceområder i naturfa-
gene, nemlig ”undersøgelse”. De øvrige kompe-
tenceområder – modellering, perspektivering og 
kommunikation – vil ligeledes blive stimuleret 
gennem arbejdet med IBSE.

Fagteamets arbejde med IBSE eksemplificeres i 
hæftet ved begrebet massefylde samt egenska-
berne flyde/synke. Undervisningseksemplerne 
er lavet som en progression, der begynder på 
indskoling/mellemtrin med relativt lukkede akti-
viteter og afsluttes med mere åbne aktiviteter i 
udskolingen. 
Vi kalder det for en læringsprogression om mas-
sefylde. I udskolingens naturfagsundervisning vil 
der være fokus på kommunikations- og perspek-
tiveringskompetencen gennem sprogliggørelse 
af begrebet massefylde og dets anvendelse i 
naturfaglige, teknologiske og undersøgende 
aktiviteter. 

Introduktion
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Ideen om IBSE bygger på international forskning 
og danske udviklingsprojekter. Hæftet bygger 
på erfaringer fra et konkret fagteams udvik-
lingsforløb på en skole i Silkeborg. Skabeloner til 
fagteammøder, IBSE-modeller og undervisnings-
aktiviteter kan downloades til inspiration:

1. Plan for indledende fagteammøde
2. Undervisningsaktiviteter til flyde/synke 

og massefylde
3. Progressionstræ
4. IBSE-planlægningsmodeller
5. IBSE-evalueringsskema
6. Plan for opsamlende fagteammøde
7. Aktionslæringsskema, indledende fag-

teammøde
8. Aktionslæringsskema, opsamlende 

fagteammøde

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%201%20indledende%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%202%20Flyde%20eller%20synke.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%202%20Flyde%20eller%20synke.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%203%20Progressionstr%C3%A6.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%205%20Effektivitetsevalueringsskema.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%206%20Forslag%20til%20dagsorden%20for%20opsamlende%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%207%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%201.%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%207%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%201.%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%208%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%202.fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%208%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%202.fagteamm%C3%B8de.pdf
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Hvad er IBSE?

IBSE er en forkortelse af ”Inquiry Based Science 
Education”. Inquiry-baseret naturfagsundervis-
ning tager udgangspunkt i en læringsforståelse, 
hvor elever ikke blot skal lære at gentage fakta 
og huske viden, men også forstå, hvad de gør, og 
hvad de lærer. Det forudsætter, at elever udvik-
ler forklaringer gennem deres egne undersøgel-
ser af naturfaglige og teknologiske fænomener 
samt af de afledte diskussioner med klassekam-
merater og læreren. 

Begrebet inquiry kan defineres som søgen efter 
viden og informationer ved at stille spørgsmål. 
En dansk oversættelse af inquiry-begrebet er 
”undersøgende arbejdsformer”. Undersøgende 
arbejdsformer beskrives som fx forskning eller 
efterforskning. Kernen i undersøgende arbejde 
er formulering af spørgsmål, som er så klare og 
afgrænsede, at det giver mening at forsøge at 
finde svar på dem. 

Undersøgende arbejde kan stimulere udvikling 
af elevers forklaringer af naturfaglige problem-
stillinger gennem tænkning og argumentation. 
Elevernes forklaringer bygger på og kobles til 
de faglige ord, begreber og modeller, som de i 
øvrigt lærer. I dette hæfte bruger vi både IBSE 
og undersøgende arbejdsformer om elevernes 
inquiry-proces.  

Læreren spiller en aktiv rolle
Nogle lærere tror, at IBSE er forbundet med helt 
åbne undersøgende aktiviteter, hvor eleverne 
selv styrer deres undersøgelsesproces fra start 
til slut, og at læreren har en passiv rolle. Sådan 
forholder det sig ikke!

Erfaringer viser, at den mest effektive form for 
IBSE-baseret undervisning er den, som med et 
engelsk udtryk, kaldes for ”guided inquiry”. I 
guidet IBSE-undervisning rammesættes elever-
nes undersøgelsesproces af læreren, og elever-
ne arbejder med forskellige grader af selvstæn-
dighed.
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Et fagteam kan med fordel beslutte, at introduk-
tion af IBSE i skolens naturfagsundervisning er 
en fælles satsning. Pointen er at øge kvaliteten 
i naturfagsundervisningen på hele skolen. En 
kobling til fagteamsamarbejde er derfor central 
fra starten. 

Det sikrer mulighed for at dele erfaringer mel-
lem forskellige lærere fra forskellige klassetrin, 
der afprøver IBSE i deres egen undervisning, og 
dermed en koordinering af den progression i ak-
tiviteterne, der skal være gennem skoleforløbet.

Møderytme
Et fagteams arbejde med IBSE kan forløbe over 
2-3 måneder med et indledende fagteammø-
de, afprøvning i egen praksis og et opsamlende 
fagteammøde (se figur 1 på side 9). Processen 
koordineres af en tovholder i samarbejde med 
skolens ledelse. 
Tovholderen kan være skolens naturfagskoor-
dinator eller en kollega med erfaring i at bruge 
IBSE. Fagteamets arbejdsrytme er beskrevet i 
afsnittet Guide til fagteammøder side 16.

Indledende fagteammøde
På et indledende fagteammøde får lærerne er-
faringer med IBSE-metoden og IBSE-aktiviteter 
ved selv at arbejde med forskellige undersøgel-
ser og eksperimenter. Hensigten er at udvikle en 
fortrolighed med aktiviteterne og en forståelse 
af, hvordan elever kan arbejde undersøgelsesba-
seret. 
Lærerne diskuterer og planlægger også, hvor-
dan de kan gennemføre et IBSE-forløb (eller et 

IBSE-inspireret forløb) i deres egen undervis-
ning. 

Afprøvning i egen praksis
Lærere afprøver enkeltvis eller parvis IBSE-akti-
viteter i egen praksis. Man bør indsamle elev-
produkter, tage billeder eller optage video, der 
kan bruges i forbindelse med erfaringsudveks-
ling på det opsamlende fagteammøde. Et forslag 
til IBSE-aktiviteter om massefylde og flyde/syn-
ke er beskrevet i bilag 2.

Opsamlende fagteammøde
Hver lærer – eller hver lærergruppe – fremlæg-
ger sine erfaringer med afprøvning af IBSE. 

Herefter følger en fælles diskussion i fagteamet 
med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

• Hvad har vi lært af afprøvningen med IBSE?
• Skal vi ændre på den fælles forståelse af 

praksis på baggrund af de nye erfaringer?
• Hvilke konkrete tiltag skal vi beslutte som 

fagteam?

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%202%20Flyde%20eller%20synke.pdf
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Indledende fag-
teammøde

Afprøvning i egen 
praksis i klassen

Opsamlende fag-
teammøde

En række spørgs-
mål kan være til 
inspiration:

• Hvad er IBSE?
• Hvordan hænger 

IBSE sammen 
med Fælles Mål 
og lærings-pro-
gression?

• Hvordan skal vi/
jeg organisere 
IBSE-aktiviteter i 
vores/min egen 
klasse?

• Hvad vil vi gerne 
undersøge om 
IBSE? (Fokus i 
aktionslæring)

• Herefter plan-
lægning af 
IBSE-aktiviteter 
til egen undervis-
ning.

• Gennemførelse 
af IBSE-aktivite-
ter.

• Indsamling af 
elevprodukter, 
fotografering og 
videooptagelse 
af praksissituati-
oner. 

• Hver lærer frem-
lægger erfaringer 
fra afprøvning.

• Fælles diskussion 
om fagteamets 
forståelse af 
IBSE.

• Aftaler om fælles 
fremadrettede 
tiltag. 

Figur 1: Forløb i fagteam og egen praksis, der kvalificerer 

fagteamets IBSE-kompetencer.

Forløb i fagteam og egen praksis
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IBSE-arbejdsprocessen er illustreret i figur 2 (se 
næste side). Ofte arbejder eleverne i en fort-
løbende proces. Men de kan lige såvel vende 
tilbage til et ellers overstået trin i processen og 
lave et loop, hvis arbejdet tager en drejning. 

Metoden minder om andre naturvidenskabelige 
arbejdsmetoder, hvor eleverne ud fra en hypo-
tese eller problemstilling arbejder på at be- eller 
afkræfte hypotesen eller at lave den om under-
vejs. De enkelte trin er beskrevet nedenfor. 

Med IBSE som arbejdsmetode er der særligt 
fokus på de sociale og kommunikative elemen-
ter. Disse elementer er vist som et mørkegrønt 
bånd i modellen. Procesordene indsamling, 
samarbejde, debat, diskussion, deling og reflek-
sion er ikke knyttet til bestemte trin i processen, 
men vil være forhold, som alle er nødvendige i 
udvikling af viden med afsæt i de planlagte un-

Model af IBSE-arbejdsprocessen

dersøgelser. Disse procesord indikerer således 
de elementer, som er gældende i læreprocessen 
hos den enkelte elev, og som udspringer af en 
socialkonstruktivistisk tankegang.



Trin 1: Engagering 

Hvad kan vi prøve? Hvad undrer vi os over? Hvad ved vi allerede? Hvad er 
interessant?

Trin 2: Design og udførelse af undersøgelse

Trin 3: Drage endelig konklusioner 

Hvad har vi lært af alle vores undersøgelser? Hvilken evidens har vi som un-
derstøtter vore forestillinger og tanker?

Trin 4: Dokumentation og videre kommunikation 
Hvad skal videreformidles - hvad er vigtigt? Hvordan vil jeg formidle det?

Planlæg og design 
Hvad er vores spørgsmål eller problem? Hvad 
vil vi gerne vide? Hvordan vil vi finde ud af det?

Formulering af nye spørgsmål 
Hvilke spørgsmål er stadig ube-
svarede? Hvilke nye spørgsmål er 
der? Hvordan kan vi undersøge 
disse?

Implementering 
Hvad observerer vi? Bruger jeg 
korrekt metode og materialer? 
Hvor meget og hvilke dat skal vi 
indsamle?

Databehandling og analyse 
Hvordan organiseres data? Hvilke 
mønstre ser vi? Hvilken forbindel-
se kan der være? Hvad kan det 
betyde?

Midvejs evaluering 
Hvilke påstande kan vi fremsætte? 
Hvilken evidens har vi? Hvad mere 
har vi behov for at vide?

11
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Figur 2: Model af IBSE-arbejdsprocessen
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Trin 1 (Engagering) 

I engageringsfasen aktiveres elevernes forforstå-
else. Læreren laver en aktivitet som kan stimu-
lere elevernes tænkning. Her afklarer eleverne, 
hvad de vil undersøge ved et objekt, en begi-
venhed eller et fænomen. Eleverne øver sig i at 
formulere et eller flere spørgsmål, der egner sig 
til at undersøge. Læreren rammesætter tydeligt, 
hvordan eleverne arbejder med at formulere, 
hvad de skal undersøge, og hvordan de udnytter 
den viden, de har i forvejen. 

Trin 2 (Design og udførelse)

Efter den indledende afklaring går eleverne i 
gang med at designe og udføre undersøgelsen. 
Undersøgelsesprocessen er ikke lineær. Pilene 
indikerer, at design og undersøgelse kan begyn-
de forskellige steder. Måske går eleverne først 
i gang med undersøgelser, og et stykke henne i 
processen formulerer de et spørgsmål eller en 
hypotese. Det kan også være, at eleverne må 
omformulere spørgsmål og lave undersøgelser 
flere gange for at få nogle meningsfulde resulta-
ter. 

Undersøgelsesmetoderne kan være én eller 
flere af følgende: 

• Anvendelse af modeller 
• Prøv-dig-frem (trial-and-error) 
• Observationer 
• Spørg, læs og søg (søgning i bøger eller på 

nettet) 
• Eksperimenter 

Uanset om undersøgelserne er lærer- eller elev-
styrede, kræver det en organisering og struktur 
af aktiviteterne fra lærerens side, for at eleverne 
kan få et fagligt udbytte.

Trin 3 (Drage konklusioner)

Når eleverne har lavet en række undersøgelser, 
er de klar til, i fællesskab, at vurdere og kon-
kludere, hvad de har lært. Læreren kan hjælpe 
eleverne med ræsonnementer ved at stille gode 
spørgsmål, som guider eleverne videre i deres 
tænkning. I praksis vil det ofte ske, at eleverne 
springer produktivt frem og tilbage mellem trin 
2 og trin 3.

Trin 4 (Dokumentation og videre kommuni-
kation)

Her beslutter læreren og eleverne, hvordan de 
vil dokumentere undersøgelsen og resultaterne 
og formidle dem til andre. 

Erfaringer viser, at undersøgende arbejdsfor-
mer tager tid. Ofte er der ikke tid til at udfolde 
alle trin i undersøgende arbejde lige grundigt. 
Der kan være behov for, at læreren udvælger 
forskellige trin, som eleverne skal arbejde mere 
i dybden med i forskellige undervisningsforløb. 
Det kan være, at man kun en gang imellem gen-
nemfører undersøgende aktiviteter, der udfol-
der alle fire trin fuldt ud.

Fordelen ved modellen ovenfor er, at den viser 
fire enkelttrin i et IBSE-forløb, samt at under-
søgelsesfasen kan begynde og ende forskellige 
steder i en cirkulær proces. 

I bilag 4 har vi givet forslag til alternative IB-
SE-planlægningsmodeller. Figur 1 i bilag 4 inde-
holder de samme overordnede trin som oven-
stående model, men den fremstiller elevernes 
arbejdsproces mere sekventielt. Derfor kan den 
være enklere at bruge til konkret planlægning af 
undervisningsaktiviteter. Vi har også medtaget 
Metodelab-modellen (se figur 2 i bilag 4). 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
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Modellen illustrerer, hvordan eleverne med ud-
gangspunkt i et spørgsmål af naturvidenskabelig 
karakter og med aktiv inddragelse af den viden, 
de allerede har, planlægger og gennemfører en 
undersøgelsesproces og efterfølgende drager 
konklusioner på baggrund af data fra egne un-
dersøgelser. 

Ulempen ved denne model er, at den ikke 
beskriver, hvordan elever arbejder sammen i 
grupper i forskellige faser af undersøgelsespro-
cessen. Vi synes, at modellen i figur 1 ovenfor 
bedst beskriver IBSE-processen, men at der kan 
hentes inspiration i de øvrige modeller i bilag 4.
 
Karakteristiske træk
Baseret på en række kilder (se litteraturlisten) 
opsummeres her nogle karakteristiske træk ved 
undersøgende arbejdsformer:

Direkte erfaringer med naturfaglige fænome-
ner er kernen i naturfaglig undervisning 

Elever har behov for direkte erfaringer med na-
turfaglige fænomener, som de selv undersøger. 
Direkte erfaringer er nøglen til, at elever forstår 
og udvikler forklaringsmodeller. Elever bygger 
deres forståelse af verden omkring sig selv: 
naivt eller præcist ud fra deres egne erfaringer. 
Ord alene har ikke den forklaringskraft, der skal 
til, for at forandre elevernes forforståelse. 

Elever skal have ejerskab til og forstå den pro-
blemstilling, som de undersøger 
For at elever kan engagere sig i naturfaglige 
undersøgelser, må de forstå det spørgsmål eller 
den problemstilling, som de arbejder med. Det 
må være meningsfuldt for dem, og de skal kun-
ne – eventuelt hjulpet af læreren – formulere 
problemstillingen, så det er muligt for dem ind-
drage den naturfaglige viden, de allerede har.

Undersøgende arbejde kræver, at eleverne 
lærer mange forskellige arbejdsmetoder 

Der er en række naturfaglige arbejdsmetoder, 
som eleverne må lære at mestre: lave observa-
tioner, stille spørgsmål, formulere forudsigelser 
(kvalificerede gæt), designe undersøgelser, 
analysere og støtte hypoteser med resultater fra 
undersøgelser, formulere påstande og konklusi-
oner og kunne fremlægge og diskutere dem, så 
andre forstår dem. 

Den mest effektive form for IBSE-orienteret na-
turfagsundervisning er en blanding af lukkede 

og åbne aktiviteter
Det er en misforståelse at tro, at god IBSE-un-
dervisning er elevstyret med åbne opgaver. 
Aktiviteter skal struktureres, for at eleverne 
får et læringsudbytte. Aktiviteter kan veksle 
mellem lukkede og åbne på en sådan måde, at 
eleverne oplever en frihed til at eksperimentere 
med både deres hypotesedannelse og design 
og gennemførelse af undersøgelsesaktiviteter. 
Læreren skal nøje gennemtænke progressionen 
af lukkede og åbne aktiviteter for at skabe opti-
malt læringsudbytte for eleverne. 

At lære i naturfag er ikke kun at lave eksperi-
menter – det er også at reflektere, diskutere 
og skrive ned, hvad man har lært, og at bruge 
formuleringerne til at udbygge sine eksisteren-
de begreber, modeller og øvrige naturfaglige 
forståelse
For at direkte erfaringer kan føre til læring, må 
elever lære at tænke over deres praktiske og 
undersøgende arbejde, at diskutere med andre 
elever om de fænomener, de undersøger, og at 
skrive deres egne refleksioner og konklusioner 
ned for at fastholde tanker og resultater. 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
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Eleverne er – ligesom læreren (!) – begræn-
set af, at man kun kan forklare sine erfaringer 
med de ord og begreber, man har til rådighed, 
herunder det, man tidligere har lært i naturfags-
undervisningen. Erfaringer alene udvikler ikke 
sproget. Derfor er det nødvendigt med samtale 
og diskussion.

Brug af andre informationskilder kan supplere 
elevernes eksperimenter og praktiske arbejde
Elever kan ikke lære alt ved at udføre praktisk og 
eksperimenterende arbejde. Brugen af lære-
bøger, bibliotek og internet er et uundværligt 
supplement til det praktiske og eksperimentelle 
arbejde og bidrager dermed til, at eleverne får 
en dybere indsigt. 

Læring i naturfag bygger på samarbejde 
Praktiske, eksperimenterende og undersøgende 
aktiviteter i naturfagsundervisningen foregår – 
ligesom ’rigtig’ forskning – i grupper. Når elever 
arbejder samme i mindre grupper, kan de ud-
veksle ideer, være usikre sammen, diskutere og 
sammen tænke over, hvad de skal undersøge, 

hvordan de skal undersøge det, hvad de obser-
verer, og hvordan de beskriver det. Og de kan 
hjælpe hinanden med at komme videre, hvis det 
sker, at de går i stå.
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Lærerrollen og IBSE-aktiviteter

Lærerens ageren har stor betydning for elever-
nes læring i undersøgelsesbaseret naturfags-
undervisning. Det handler især om, hvordan 
læreren stiller spørgsmål og understøtter ele-
vernes læringsproces i forskellige faser frem 
mod læringsmålene. Lærerens rolle uddybes 
nedenfor. 

At stille produktive spørgsmål
Gode spørgsmål i undervisningen er en invi-
tation til et nærmere kig, et nyt eksperiment 
eller en ny øvelse. Sådanne spørgsmål kaldes 
for ”produktive” spørgsmål, fordi de stimulerer 
produktiv aktivitet. I begyndelsen af et IBSE-for-
løb er de indledende spørgsmål vigtige. De skal 
sende eleverne i den rigtige retning uden at 
være for styrende. Et eksempel kan være ”Hvil-
ke frugter, tror du, kan flyde eller synke?” og et 
opfølgende spørgsmål: ”Vi kan se, at bananen 
flyder. Hvorfor tror du, at en banan flyder?”. 
Senere i et forløb kan spørgsmålene stimulere 
eleverne til at lave nye undersøgelser, fx ”Hvad 
sker der, hvis du halverer bananen?” eller ”Er 
der forskel på, hvordan bananskrællen og bana-
nen flyder?”. En central pointe er at lade elever-
ne tænke over et spørgsmål eller diskutere med 
en klassekammerat. 

Det er vigtigt, at man som lærer ikke senere 
giver dem svaret på de spørgsmål, man selv 
stiller. Det har stor betydning for klassens læ-
ringskultur, at eleverne selv skal komme med 
en forklaring eller drive en undersøgelse videre. 
Lærerens fornemmeste opgave er at stilladsere 
elevernes undersøgelsesproces med spørgsmål 
på en sådan måde, at elevernes nysgerrighed 

stimuleres undervejs.

Lærerens stilladsering i forskellige 
faser

De undersøgelsesfærdigheder, som eleverne 
oftest ikke får erfaringer med i et IBSE-forløb, er 
at planlægge, gennemføre og tolke data samt at 
drage konklusioner. Disse færdigheder er cen-
trale i naturfaglige undersøgelser. Derfor skal 
man som lærer være ekstra omhyggelig med at 
planlægge undervisningen, så eleverne netop 
får trænet disse færdigheder. Det gør man fx 
ved at skabe en struktur, som kan hjælpe elever-
ne med at gennemtænke de forskellige trin i en 
undersøgelsesproces. 

Der findes flere modeller, man som lærer kan 
bruge til at skabe denne struktur. Figur 2 i bilag 
4 er en planlægningsmodel for elevernes under-
søgelsesproces. Hjælp undervejs eleverne til at 
forstå samspillet mellem hypoteser/kvalificere-
de gæt, hvordan man begrunder sine gæt ved at 
anvende viden, man allerede har, indsamling og 
fortolkning af data og efterfølgende perspekti-
vering. 
Samspillet mellem disse elementer er kernen i 
naturvidenskabelig arbejdsmetode. Hypoteser/
kvalificerede gæt bygger på eksisterende viden 
og testes, ved at eleverne laver eksperimenter/
observerer/undersøger/indsamler data, hvor-
efter de fortolker deres data og efterfølgende 
– igen – forsøger at sætte det i sammenhæng 
med, hvad de måske allerede ved. Det hører 
med til at udvikle elevernes undersøgelses- og 
perspektiveringskompetence, som er et mål 
ifølge Fælles Mål (2014). 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
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Guide til fagteammøder

Her er en uddybet køreplan for fagteammø-
derne og planlægning af den mellemliggende 
afprøvning af IBSE-aktiviteter i egen under-
visningspraksis. Rytmen i fagteammøderne er 
illustreret i figur 1 side 9. 

Det første fagteammøde
På det første fagteammøde afprøver lærer-
ne selv forskellige IBSE-aktiviteter. Mødet og 
aktiviteterne planlægges og ledes af fagteamets 
tovholdere. Man afprøver og diskuterer IB-
SE-aktiviteter i fællesskab for at få en forståelse 
af, hvad der er det karakteristiske og nye ved 
IBSE-aktiviteter. 

Erfaringer har vist, at lærerens egen forståelse 
stimuleres bedre gennem deltagelse i en kollek-
tiv begrebsafklaring og diskussion af erfaringer 
i fagteamet. Desuden er lærere mere tilbøjelige 

til (eller har nemmere ved) at prøve nye tilgan-
ge og ideer i deres undervisning, hvis de har 
mulighed for at diskutere det nye med kolleger 
både før og efter en afprøvning. Formålet er at 
udvikle en fortrolighed med aktiviteterne og en 
forståelse af, hvordan elever kan arbejde under-
søgelsesbaseret.

Tovholderne på fagteammødet sørger for, at 
alle materialer er klar, og organiserer arbejdet 
i hvert forløb. Det er også tovholderne, som 
sørger for fremdrift i diskussioner og iværk-
sætter arbejdet med aktionslæring, som er en 
arbejdsform, der kan bruges til at systematisere 
lærernes indsamling af data og refleksion over 
afprøvede IBSE-aktiviteter. 

Bilag 1 er et forslag til en dagsorden/plan for 
første fagteammøde. Tidsplanen kan naturligvis 
justeres, og nogle elementer kan afvikles hur-

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%201%20indledende%20fagteamm%C3%B8de.pdf
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tigere, end det vil være tilfældet, hvis under-
visningsaktiviteterne udføres af elever. Der bør 
gives plads til de refleksioner, som givetvis – og 
ofte uventet – vil dukke op i et fagteam. Husk 
også at indlægge pauser! 

IBSE-aktiviteter om massefylde, flyde/syn-
ke og fiskens svømmeevne

Hensigten med det første fagteammøde er, at 
deltagerne bliver inspireret til at afprøve IB-
SE-aktiviteter om massefylde, flyde/synke og 
fiskens svømmeevne i egne klasser samt at dis-
kutere didaktiske udfordringer og lærerrollen. 

Bilag 2 er en beskrivelse af IBSE-undervisnings-
aktiviteter omkring emnet massefylde, flyde/
synke og fiskens svømmeevne. Her findes en 
række undersøgelsesaktiviteter, som tilsammen 
udgør en læringsprogression fra indskoling til 
udskoling. 

De følgende tre afsnit præsenterer aktiviteter, 
som kan bruges til at strukturere det første fag-
teammøde: ”planlægnings/evalueringsskema”, 
”progressionstræ” og ”aktionslæring”. 

Planlægnings- og evalueringsskema

Fagteamet kan bruge skemaet (figur 3 på næste 
side) til planlægning og evaluering af IBSE-akti-
viteter. Skemaet kan bruges samlet i hele fag-
teamet eller i hver enkelt klasse. Skemaet kan 
bruges undervejs i hele processen. Man arbej-
der sig igennem søjlerne med udgangspunkt 
i den rytme, som følges i figur 1 side 8. De tre 
første kolonner udfyldes på det første fagteam-
møde, og de tre sidste kolonner kan bruges til at 
rammesætte en evaluering på det opsamlende 
fagteammøde. 

Skemaet på næste side er et eksempel på et 
evalueringsskema, som et fagteam udfyldte 
under planlægning, gennemførelse og evalue-
ring af et forløb om massefylde og flyde/synke 
i en 4. klasse og en 8. klasse på en skole i Silke-
borg. Fagteamet fik viden om, hvad der skete i 
undervisningen, ved at lærerne fremlagde deres 
undervisningsplaner, eksempler på elevproduk-
ter, fotos og enkelte videoklip af undervisnings-
situationer til diskussion. 

Skemaet kan hentes på bilag 5.

Fordele ved at bruge skemaet er:

• Det kan bruges til at strukturere udbyt-
tet af den pågældende IBSE-aktivitet.

• Tværfagligt samarbejde: forventnings-
afklaring og faglige forudsætninger i 
forskellige fag.

• Elevinddragelse: ved udfyldelse af de 
tre første kolonner.

• Nye lærere: giver mulighed for indsigt i 
andres erfaringer og systematisk af-
prøvning af egne ideer. 

• Fastholde faglighed i elevernes arbejds-
processer. 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%202%20Flyde%20eller%20synke.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%205%20Effektivitetsevalueringsskema.pdf
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Hvad ved elever-
ne?

Hvad ønsker jeg, 
de skal vide? 
(Læringsmål)

Hvordan skal de 
arbejde praktisk 
med målene?

Hvad gjor-
de eleverne? 
(Sammenhæng 
mellem lærerne 
forventninger og 
det, eleverne rent 
faktisk gjorde.)

Hvad har de lært? 
(Var der sammen-
hæng mellem 
læringsmål og 
deres udbytte?)

Hvordan kan 
læringen evt. 
forbedres?

4. kl.  

De kender forskel 

på, hvilke ting 
der kan flyde, og 
hvilke der kan 

synke.

8. kl. 

De kan finde 
massefylden af 
centicubes med 
forskellig vægt.

Men der er langt 

fra at kunne 

regne med det 

og så et år efter 
at kunne forklare 

det igen. 

• Hvilke ting der 
hhv. flyder og 
synker.

• Hvorfor ”noget” 
flyder eller synker.

• Hvordan løser 
fisk problemet.

• Forståelse af 
massefylde i 
praksis.

• Hvad viden om 
massefylde kan 
bruges til i hver-
dagen.

• Akvarie med 
vand. Frugt, 
grøntsager og 
hverdagsting 
puttes i akvari-
et. Undersøge, 
hvad der flyder 
og hvorfor. Først 
gætter eleverne, 
derefter afprøver 
de. 

• Samtale om 
fisken på AQUA 
og dem selv som 
svømmere.

• Dissektion af 
fisk.

• Lave kunstig 
fisk.

Udfordringer:

• Overgangen fra 
undersøgelser til 
selv at konstruere 
var stor. Man skal 
lægge en plan.

• Svært at lave 
alle aktiviteterne 
på en dag, fordi 
eleverne blev 
trætte.

• Plads til forskel-
lige strategier/
læringsstile.

• Der er sam-
menhæng mellem 
størrelse og vægt 
og overflade.

• Hulrum i ting 
giver gode flyde-
egenskaber.

• 8. kl. lavede 
videoer i grupper 
(se link). De fandt 
sammenhænge 
og skulle udtænke 
en metode til at 
afgøre, om noget 
kan flyde. 

Tegn på læring:

• Det, eleverne 
siger, når der eva-
lueres. Sproget.

• Skarpe bud på 
svar. 

• Når de konstru-
erer, har det en 
vis faglighed. 

• Produktion af 
videoer. 

• Gentagelse 
med et andet 
fokus.

• Arbejde mere 
med frugter.

• Arbejde mere 
med modeller-
voks.

• 4. kl. bruge 
video til begrebs-
afklaring.

• Finde motive-
rende incitamen-
ter.

• Dele aktivi-
teterne over to 
fagdage.

• Ikke give svar, 
før alle elever er 
klar til at byde ind 
i diskussionen. 

Figur 3: Planlægnings- og evalueringsskema, som kan bruges til 
konkrete IBSE-forløb i klassen. Her er et eksempel på et udfyldt 
skema fra et fagteam, hvor de arbejdede med massefylde og 
flyde/synke i både 4. og 8. klasse.

Planlægnings- og evalueringsskema



19

Progressionstræet bruges til at strukturere en 
diskussion om begreber, fænomener og videns- 
og færdighedsmål om et specifikt fagligt tema 
(se figur 4) gennem hele skoleforløbet. Du kan 
læse mere om, hvordan man kan bruge progres-
sionstræet i fagteamudvikling, i hæftet Progres-
sion og læring. 

Progressiontræ

Figur 4: Progressionstræet kan hentes i 

A4-udgave på bilag3.

Sådan gør fagteamet:

• Inddel fagteamet i mindre grupper. I hver 
gruppe er der lærere fra både indskoling, 
mellemtrin og udskoling. 

• Hver gruppe diskuterer, hvordan de vil arbej-
de med et fagligt tema på forskellige klas-
setrin. Skriv stikord på post-it-sedler, så de 
dækker hele det faglige forløb. 

• Deltagerne sætter post-it-sedler på progres-
sionstræet, mens de overvejer rækkefølgen. 
Grupperne arbejder i 20 minutter.

• Derefter præsenterer grupperne deres pro-
gressionstræ for hinanden.

http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%203%20Progressionstr%C3%A6.pdf
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Progressionstræ med begreber og fænomener 
omkring massefylde og IBSE, udarbejdet af lærere i 
fagteam.

Aktionslæring
Aktionslæring er læring i fællesskab gennem 
observationer og undersøgelse af de deltagende 
læreres undervisningsaktiviteter (= aktioner). 

Det er således en metode til at udvikle praksis 
på baggrund af tiltag, som planlægges i fag-
teamet. I aktionslæring indgår flere faser, nem-
lig fastlæggelse af problemstilling, iværksættelse 
af aktion, observation af aktion, den didaktiske 
samtale og bearbejdning af erfaringer. 

Efter at fagteamet på første fagteammøde selv 
har arbejdet med IBSE, fastlægger fagteam-
et et fokuspunkt eller en problemstilling som 
genstand for aktionslæring. Dette fokuspunkt 
skal de enkelte lærere i fagteamet undersøge i 

forbindelse med afprøvning af IBSE-undervis-
ningsaktiviteter i egen klasse. 

Forslag til mulige fokuspunkter for aktionslærin-
gen:

• lærerrollen, da denne ofte vil være ander-
ledes i forbindelse med IBSE sammenlignet 
med andre former for undervisning. En 
udfordring har eksempelvis vist sig at være, 
hvordan man som lærer stiller produktive 
spørgsmål til elevene i deres læreproces for 
herigennem at stilladsere deres læring (se 
tidligere afsnit om lærerrollen). 

• elevrollen, idet nye arbejdsformer åbner for 
andre elevroller. Nogle vil erfare, at elever, 
som normalt ikke er aktive i klassedialogen, 
kommer mere på banen, når der arbejdes 
med IBSE og den mere praktisk eksperimen-
terende tilgang til undervisningen. 

 
Når fokuspunktet er besluttet, udfylder lærerne 
aktionslæringsskemaet ud fra det valgte fokus-
punkt samt de typer data, man vil indsamle. 
Uanset fokuspunkt skal der indsamles data i 
form af elevprodukter, video, fotos, observati-
onsnoter eller andet, hvilket medbringes til næ-
ste fagteammøde. Den efterfølgende didaktiske 
samtale bliver mere kvalificeret og præcis, hvis 
man som fagteam har data at tale ud fra.

Aktionslæringsskemaet kan hentes i bilag 7.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%207%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%201.%20fagteamm%C3%B8de.pdf
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Faserne, som afvikles på det første fagteammø-
de, er angivet med rød skrift. 

Fase 1: Formulering af et fokuspunkt/en pro-
blemstilling
Fase 2: Iværksættelse af aktioner
Fase 3: Observation af aktioner
Fase 4: Den didaktiske samtale
Fase 5: Bearbejdning af erfaringer 

Fase 4 og 5 i aktionslæringen er del af det op-
samlende fagteammøde. 

Det opsamlende fagteammøde
På det opsamlende fagteammødedeler frem-
lægger og diskuterer lærerne deres erfaringer 
med afprøvning af IBSE. Formen er den, der 
kendetegner aktionslæring. 

I bilag 6 findes et forslag til dagsorden for det 
opsamlende fagteammøde. I bilag 8 er et forslag 
til arbejdsark, som kan bruges til at strukturere 
lærernes arbejde på fagteammødet. 

Hver lærer har som led i aktionslæringspro-
cessen formuleret et fokuspunkt under første 
fagteammøde og har medbragt data som doku-
mentation og illustration. Er naturfagsteamet 
på maksimalt fem personer, organiseres den 
opsamlende del af aktionslæringen i én gruppe. 
Er man flere, deles teamet op i mindre grupper 
for at skabe den bedst mulige proces. 

Hver kollega i gruppen skiftes til at være i cen-
trum. Hun præsenterer sit fokuspunkt under-
bygget af data i form af elevprodukter, fotos, 
video eller andet. Herefter spørger resten af 
gruppen ind til fokuspunktet med åbne spørgs-
mål, og uden at tilhørerne kommer med løs-
ningsforslag eller bedømmer. 

Målet er at blive klogere på, hvorledes den plan-
lagte aktion er forløbet. 

Afslutningsvis skal der reflekteres højt, hvor 
personen i centrum først har taleret og dernæst 
har resten af gruppen, også kaldet det reflek-
terende team. Det kan være en fordel at have 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%206%20Forslag%20til%20dagsorden%20for%20opsamlende%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%208%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%202.fagteamm%C3%B8de.pdf
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en tidtager, som styrer tiden, så alle i gruppen 
får præsenteret deres fokuspunkt. Giv fx 5-10 
minutter til præsentation af fokuspunkt, 10 
minutter til opklarende spørgsmål og 5 minutter 
til hver i refleksionsfasen. 

Hele forløbet indeholder nedenstående faser, 
hvor de med rød skrift er del af det opsamlende 
fagteammøde:

Fase 1: Formulering af et fokuspunkt/en pro-
blemstilling
Fase 2: Iværksættelse af aktioner
Fase 3: Observation af aktioner
Fase 4: Den didaktiske samtale
Fase 5: Bearbejdning af erfaringer 

(Se i øvrigt bilag 6 og bilag 8 for rammesætning 
og tidsangivelser.)

Sammenligne evalueringsskemaer

Elevernes læring kan evalueres med planlæg-
nings- og evalueringsmodellen vist i figur 3 (side 
18). Her evalueres på, om eleverne gjorde det, 
som læreren forventede, de skulle gøre. Samti-
dig sammenholdes læringsmålene for det prak-
tiske arbejde med, hvad man som lærer mener, 
at eleverne rent faktisk har lært. 
Til sidst overvejes eventuelt nye tiltag i arbejdet 
med IBSE.

Se på progressionstræet igen!

Det vil også være hensigtsmæssigt at kigge på 
progressionstræet fra første fagteammøde. 
Det kan være, at afprøvningen af de forskellige 
IBSE-forløb med elever har givet anledning til 
justering af IBSE-aktiviteter på de forskellige 
klassetrin.

Re-designe aktiviteter

Måske har afprøvningen og aktionslæringen 
givet lyst til, at man eksperimenterer videre 
og måske Re-designer et af fagteamets øvrige 
undervisningsforløb i retning af IBSE. Fagteamet 
kan finde inspiration til denne proces i hæftet 
Re-design i fagteamet. 

Hæftet indeholder en model til at evaluere 
kvaliteten af eksisterende undervisningsaktivi-
teter og gentænke dem på en ny måde. Det kan 
også være, at det i første omgang er bedst med 
gentagne afprøvninger af de allerede udviklede 
forløb med IBSE.

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%206%20Forslag%20til%20dagsorden%20for%20opsamlende%20fagteamm%C3%B8de.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20BILAG%208%20At%20arbejde%20med%20aktionsl%C3%A6ring%2C%202.fagteamm%C3%B8de.pdf
http://www.ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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I dette hæfte har vi fokuseret på IBSE med afsæt 
i begrebet massefylde og med fokus på, hvordan 
man kan arbejde med udviklingen af IBSE-forløb 
i fagteamet. De skitserede undervisningsakti-
viteter er eksemplariske, og der er tænkt i en 
progression fra indskoling til udskoling. 

Som lærer eller fagteam kan man arbejde med 
IBSE inden for mange forskellige emner. Dermed 
ikke sagt, at alle naturfaglige undersøgelsesak-
tiviteter kan ”IBSEs”. Men elementer af IBSE-di-
daktikken kan næsten altid anvendes. Fx som 
introduktion til et emne, hvor en undring over 
eksempelvis lysets egenskaber kan give anled-
ning til forskelligt undersøgende arbejde. 

Spiringsforsøg vil også kunne omformes fra et 
klassisk kogebogsforsøg til en IBSE-orienteret 
tankegang. Læs mere om, hvordan et klassisk 
kogebogsforsøg kan redesignes til IBSE-ak-

tivitet, i hæftet Re-design i fagteamet. Også 
mere diskussionsprægede emner som fx global 
opvarmning vil kunne have et islæt af IBSE uden 
nødvendigvis at integrere praktisk arbejde. Der 
er ikke grænser for, i hvilket omfang IBSE kan 
udfoldes emnemæssigt og i forhold til tilgangen. 

Vi anbefaler, at de didaktiske metoder og ram-
mer beskrevet i hæftet kan være grundlaget for 
den videre udforskning af IBSE. De didaktiske 
metoder og refleksioner omkring forløbene i 
dette materiale kan således overføres til andre 
forløb med IBSE som omdrejningspunkt. 

Ønsker man som fagteam at arbejde med IBSE 
inden for nye emner, er det oplagt at tage fat 
i et emneområde eller en tilgang, som man i 
fagteamet kan blive enige om trænger til et løft. 
Det kan fx være vandets kredsløb, som man 
arbejder med i alle naturfagene og ofte tænker 

Perspektivering
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ind i en progressionssammenhæng. Indlednings-
vis kan I som fagteam definere de begreber, I 
vil bruge på elevniveau på de forskellige trin. 
Her kan en kortlægning af læringsmål være et 
udgangspunkt (Fælles Mål, 2014). 

Progressionstræet kan bruges som værktøj til 
at planlægge en progression i undervisnings-
aktiviteter (se bilag 4 og hæftet Progression og 
læring. Dernæst kan I fælles overveje undersø-
gende tilgange til vands tilstandsformer, kreds-
løb m.m. og arbejde dem ind i en læringspro-
gression. Det er vigtigt hele vejen igennem at 
give tid til elevernes undren og tvivl, indbyrdes 
samtale og afprøvninger, mens I som lærere er 
bevidste om rammesætningen og den samtidige 
vejledning. Aktionslæring kan anvendes til at 
evaluere, om redesign af undervisningsaktivite-
ter har løftet undervisningskvaliteten. 

Fagteamets indsats med at afprøve IBSE-akti-
viteter kan kombineres med at anvende lekti-
onsstudier som en måde at strukturere kollegial 
sparring af hinandens undervisningspraksis. Du 
kan læse mere om lektionsstudier i hæftet Lekti-
onsstudier i fagteamet.

Ny prøveform i naturfagene 

Fra skoleåret 2015/16 lanceres en ny prøveform 
i naturfagene. Prøven er en fælles naturfaglig 
praktisk- mundtlig prøve og erstatter den prak-
tisk-mundtlige prøve i fysik/kemi (UVM, 2014). 
I sommeren 2016 kører naturfagsprøven som 
forsøg, hvorefter den i 2017 bliver obligatorisk. 
Samtidig indgår naturfagene biologi, geografi og 
fysik/kemi med lodtrækning i pulje med mundt-
lig matematik og idræt. 

Eleverne arbejder i den praktisk-mundtlige 
prøve med en selvvalgt problemstilling ud fra et 

tema, der findes ved lodtrækning. Som beteg-
nelsen ”praktisk-mundtlig” angiver, indgår prak-
tisk arbejde som en del af bedømmelsesgrund-
laget. Derfor er der en klar forventning om, at 
eleverne inden for den selvvalgte problemstil-
ling skal lave praktisk arbejde. Det praktiske ar-
bejde kan have mange udformninger, hvor IBSE 
kan være en af dem. IBSE som arbejdsmetode 
vil således kunne bidrage med en undersøgende 
tilgang til tværfaglige problemstillinger. 

Eleverne vil gennem arbejde med IBSE som me-
tode opnå en høj grad af ejerskab, da det netop 
er eleverne selv, som skaber fremdrift i arbej-
det, vejledt af læreren. Metoden vil derfor være 
oplagt til at gøre et givent emne nærværende 
for eleverne, og herigennem vil elever med 
dette afsæt kunne redegøre for arbejdsmetoder 
og fagligt indhold. 

Gennem anvendelse af IBSE som metode vil 
eleverne derfor kunne komme omkring de fire 
kompetenceområder: undersøgelse, modelle-
ring, perspektivering og kommunikation, som 
danner grundlaget for alle naturfag (UVM, 
2014).

http://ntsnet.dk/sites/default/files/IBSE%20Bilag%204%20Planl%C3%A6gningsmodeller%20til%20IBSE.pdf
http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
http://ntsnet.dk/naturfagsdidaktik/fagteamudvikling
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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.


