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Re-design i fagteamet – Nye undervisningsformer i naturfagene

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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Kendt 
undervisning

RE-DESIGN
• IBSE
• Forforståelse og feedback
• Læringsmål og tegn på læring
• Virkelighedsnære problemer

Forbedret
undervisning

Re-design af eksisterende undervisningsaktiviteter  
- med værktøjer, der virker

Figur 1: Re-design

Introduktion

Hvad er re-design?

Re-design handler om, hvordan man nytænker 
undervisningsaktiviteter, så elevernes læring 
kvalificeres og understøttes på en bedre måde. 

En beslutning på skolen om at gøre en fælles 
indsats for at kvalificere naturfagsundervis-
ningen, fx gennem at tænke mere læringsori-
enteret, behøver ikke nødvendigvis at blive 
udmøntet i design af helt nye forløb og under-
visningsaktiviteter. 

Dette hæfte er tænkt som inspiration til fag-
teamudvikling i skolens naturfag. Fagteamet er 
velegnet til fælles planlægning, erfaringsdeling 
og faglig kollegial sparring. 

Hæftet giver konkret inspiration til, hvordan 
man i fagteamet kan re-designe eksisterende 
undervisningsforløb med inspiration fra natur-
fagsdidaktisk forskning.

I kunne i stedet som naturfagsteam tage fat i at 
re-designe nogle af de forløb og aktiviteter, som 
I ofte anvender på skolen, men som ikke helt 
fungerer, og hvor der er tegn på, at eleverne 
ikke får fanget de centrale faglige pointer. 
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Figur 1 giver et overblik over tænkningen i 
re-design og illustrerer, hvordan man kan tage 
den kendte undervisning – det, man plejer at 
gøre – og forbedre det med reference til en 
række kriterier. 

Kriterierne må nødvendigvis i denne sammen-
hæng være den bedst kendte viden om ele-
vernes læring af –  og deres motivation for at 
lære – naturfag. Den viden har vi bl.a. fra natur-
fagsdidaktisk forskning. Det er denne viden, vi 
i dette hæfte samler i den række kriterier, der 
diskuteres senere i hæftet. Her først et overblik:

I Inspiration fra undersøgelsesbaseret 
naturfagsundervisning med hands-on 
og minds-on (IBSE)

F Fokus på elevernes forforståelse og 
hverdagsforståelser

A Afsæt i læringsmål, tegn på læring og 
feedback

R Ressourcer i nærområdet skal udnyt-
tes

T Tænk i virkelighedsnære problemstil-
linger 

Så sæt I FART! 

Re-design kan sættes I FART, ved at I i fagteam-
et tager fat i nogle naturfaglige temaer, hvor I 
er enige om, at der er brug for fornyelse. Det 
kan handle om faglige begreber og sammen-
hænge, som I ved, eleverne skal vide noget om 

eller have kompetencer inden for ifølge Fælles 
Mål. Det kan også være lærebogsmateriale, 
som I måske vurderer ikke passer præcis til 
jeres undervisningskontekst. Her kan I tage fat 
i lærebogsmateriale og i fællesskab re-designe 
lærebogens forløb ud fra I FART-kriterierne. 

Eller I kan tage undervisningsforløb og aktivite-
ter, der allerede anvendes på skolen, men hvor 
der er tegn på, at eleverne ikke lærer det, de 
skal, og re-designe disse forløb. 

Sæt i fart
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Undersøgelse af ele-
vernes forståelse

Re-design

Analyse:  
Hvordan kvalificere 

læringen?

Undersøgelse og 
evaluering af elever-

nes læring

Design af 
undervisning med 

reference til lærings-
mål 

Re-design som fælles opgave

Figur 2 viser de prin-
cipielle trin, når man 
generelt tænker design og 
re-design af undervisning. En pointe er bl.a., at 
design af et undervisningsforløb ud fra lærings-
mål et det første trin, og re-design med afsæt 
i analyse af elevernes læring kommer derefter. 
Undersøgelse af elevernes forforståelse og 
analyse og diskussion af, hvad eleverne har lært 
i et givent forløb, og hvordan deres læring kan 
kvalificeres gennem re-design af det aktuelle 
undervisningsforløb, som illustreret i figur 2, er 
en oplagt fælles aktivitet for skolens fagteam. 

Samarbejde i fagteamet om re-design sikrer 
mulighed for at dele erfaringer mellem flere 

lærere/lærergrupper, 
der underviser i natur-

fag på skolen, og i fælles-
skab løbende udvikle naturfagsundervisningen. 
Diskussionen i fagteamet gør det muligt for den 
enkelte at få et nyt blik på egen undervisning. 

Et fagteams arbejde med re-design kan planlæg-
ges over et par måneder, hvor der er tid til at 
afprøve det re-designede forløb i en eller flere 
klasser imellem to fagteammøder. Figur 3 illu-
strerer, hvordan dette kan forløbe. Her startes 
ud fra en fælles diskussion af undervisning, der 
allerede er afprøvet flere gange på skolen, altså 
ikke med første design af et undervisningsforløb 
som i den principielle illustration i figur 2. 

Re-design som fælles opgave i fag-
teamet: hvorfor og hvordan?

Design og re-design af undervisningsforløb og 
aktiviteter må ses som en løbende proces, hvor 
undersøgelse og evaluering af elevernes 
læring er udgangspunktet for at 
tilpasse eksisterende forløb og 
aktiviteter. 

Figur 2: Princippet med design og re-design som en 
løbende proces, hvor undersøgelse af elevernes læring er 
centralt.
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Re-design som en fælles opgave i fagteamet er 
en konkret måde til at sætte gang i de vigtige 
fælles diskussioner af elevernes læring. Et forløb 
med to fagteammøder og afprøvning med ele-
verne indimellem som illustreret i figur 3 bety-
der, at fagteamets diskussioner kan tage afsæt i 
konkrete elevprodukter, der kan illustrere deres 
læring, herunder deres udfordringer med det 
faglige stof. 

I figur 3 er nævnt, at artefakter til fælles analy-
se kan være elevarbejder, elevtegninger, test, 
video eller lignende. Nogle af disse eksempler 
udfoldes mere nedenfor. Ved i fællesskab syste-

Figur 3: Fagteamets arbejdsproces med re-design.

matisk at analysere konkrete ”data”/artefakter 
fra undervisningen bliver arbejdet med re-de-
sign også en måde at udvikle evalueringskultu-
ren på skolen. 

Alt efter størrelsen på skolens fagteam vil man 
kunne dele sig op i mindre grupper på disse 
møder, fx i hhv. natur/teknologi og de tre fag i 
overbygningen. 

I de næste afsnit gives nogle konkrete eksem-
pler på og erfaringer med re-design, der kan 
inspirere både natur/teknologi, biologi, geografi 
og fysik/kemi.

Indledende fagteam-
møde

• Hvike temaer har 
vi oplevet særlige 
udfordringer med?

• Hvad er det præcis, 
eleverne har svært 
ved i dette tema? 

• Hvad er det, der 
medfører manglende 
motivation?

• Hvilke Fælles Mål er 
i spil, og hvad er ek-
sempler på lærings-
mål?

• Brug I FART-krite-
rierne til analyse 
af udfordringer og 
mulige tiltag.

• Herefter planlægning 
i mindre lærergrup-
per.

Forløbet afprøves

• En lærer eller en 
mindre gruppe 
lærere afprøver de 
enkelte forløb i én 
eller flere klasser på 
skolen. 

• På forhånd er det 
besluttet, hvordan 
elevernes læring 
bedst kan dokumen-
teres/evalueres.

• Der indsamles "arte-
fakter" som elevpro-
dukter, elevtegnin-
ger, test, video eller 
lignende. 

Opfølgende fagteam-
møde

• Lærer/lærergruppe, 
der har afprøvet et 
forløb, fremlægger 
erfaringerne.

• De indsamlede ar-
tefakter analyseres i 
fællesskab.

• Hvad fungerer godt, 
hvor er der udfor-
dringer?

• Hvad er det præcis, 
eleverne har svært 
ved? 

• Hvad kan/skal re-
designes til næste 
gang, der undervises 
i dette forløb?
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Eksempler på re-design

Metaller: et eksempel på re-design 
fra udskolingen 

En liter guld vejer næsten 20 kg!!! Alle kender 
metaller fra deres hverdag og har bevidst og 
ubevidst ofte berøring med dem. Derfor er me-
taller en naturlig og vigtig del af fysik/kemifaget. 
I Fælles Mål hedder det bl.a., at eleverne kan 
undersøge grundstoffer … og eleven har viden 
om stoffers fysiske og kemiske egenskaber.

En erfaren naturfagslærer fra en skole i Midtjyl-
land havde brug for hjælp til et undervisnings-
forløb. Det var ikke lykkes for ham at engagere 
eleverne tilfredsstillende i arbejdet med emnet 
”metaller”, så han tog derfor problematikken 
op i sit fagteam. Flere i fagteamet kunne nikke 
genkendende til de udfordringer, han havde 

mødt med emnet, så det var nemt at gøre det 
til et fælles projekt at komme med ideer til at 
re-designe forløbet. Fagteamet benyttede sig af 
I FART-kriterierne i denne proces med re-design.

Skolen, han arbejder på, har et velfungerende 
fagteam, hvor både indskolings-, mellemtrins- 
og udskolingsnaturfagslærerne deltager. Der 
bliver holdt fagteammøde 3-4 gange årligt, 
og mødernes længde varierer fra 1 til 2 timer, 
afhængigt af hvad der er på dagsordenen. Der 
bliver sendt en mail rundt til deltagerne en uges 
tid før mødet, hvor deltagerne så har mulighed 
for at komme med inputs til dagsordenen. 
I fagteamet overvejede de, på hvilken måde de 
kunne opkvalificere undervisningsforløbet. De 
var enige om, at de var nødt til at søge efter 
højere grad af elevinddragelse, og at det var 
afgørende at ”fange” elevernes interesse for 
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Grubletegning er det norske ord for de 
engelske ”concept cartoons” udviklet af 
forskerne Brenda Keogh og Stuart Naylor 
(1999). Tegningerne kan bruges som et 
værktøj til at støtte elevernes undersøgen-
de samtale. De baserer sig på omfattende 
forskning i elevers typiske hverdagsforstå-
elser. 

En lang række concept cartoons er over-
sat til norsk og kan hentes på naturfag.
no: Nogle concept cartoons er oversat til 
dansk i hæfte fra Dansk Naturvidenskabs-
formidling fra 2012. De kan downloades 
formidling.dk: Dansk oversættelse af flere 
tegninger er på vej. 

Ved at synliggøre måder at betragte natur-
faglige fænomener på gennem forskellige 
navngivne unge menneskers bud bliver det 
for eleverne mere legitimt at forklare egne 
tanker om fænomenerne for hinanden. 

Eleverne stimuleres til at tænke videre hver 
især og sammen. Deres opmærksomhed 
på, hvad de er i gang med at lære, skærpes, 
og diskussionerne kan stimulere dem til 
at stille relevante spørgsmål til yderligere 
undersøgelse. 

Desuden kan læreren/fagteamet få et unikt 
indblik i elevernes forståelse ved at lytte til 
deres dialog om grubletegninger. 

emnet, fx ved at tage udgangspunkt i elevernes 
nuværende viden.

De besluttede sig derfor for at opbygge et nyt 
undervisningsforløb med samme faglige ind-
hold omkring en grubletegning (se faktaboks), 
som læreren selv fremstillede til emnet. Teg-
ningen refererer til nogle af de myter og fakta 
om metaller, som læreren havde hørt eleverne 
give udtryk for under tidligere forløb (figur 4 på 
næste side). 

Læreren forklarede efterfølgende om overvejel-
ser i forbindelse med processen med re-design 
og arbejdet med grubletegningen i klassen: 

”Det oprindelige forløb var ret traditionelt 
opbygget og kom også omkring det essen-
tielle, men eleverne virkede ikke inspirerede, 
og hele evalueringsdelen manglede. Så jeg 
lavede et helt nyt forløb om metaller med 
udgangspunkt og omdrejningspunkt i en 
grubletegning, jeg havde lavet. Vi vendte 
tilbage til grubletegningen flere gange i løbet 
af forløbet.”

[se også boks overfor om grubletegning]

Grubletegning:

http://www.naturfag.no/side/vis.html?tid=1233983
http://www.naturfag.no/side/vis.html?tid=1233983
http://www.formidling.dk/sw55888.asp%20
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Figur 4: De vigtige udsagn, som skal få eleverne til at undre sig.
Spørgsmålene er skrevet af Per Milling fra Tvis Skole.

1. En liter guld vejer 
næsten 20 kg?

3. Alle metaller har 3 
egenskaber tilfælles. De er 
kolde, grå og hårde?

4. Hvis man blander 
metaller, bliver de til nye 
grundstoffer?

1. Metaller ruster, når 
de er udenfor?

Grubletegningen satte gang i diskussionerne 
hos eleverne, som slet ikke var enige om, hvilke 
udsagn der var korrekte, og hvilke der ikke var. 
Diskussion af grubletegningen førte frem til, at 
eleverne fremsatte en række hypoteser, som 
senere kunne be- eller afkræftes. Vel at mærke 
hypoteser, som tog udgangspunkt i deres egen 
hverdagsforståelse af sammenhænge. 

I relation til I FART-kriterierne anvendte lære-
ren og fagteamet således både Inspiration fra 
undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
(IBSE), og Fokus på elevernes forforståelse og 
hverdagsforståelser.

Målet med at anvende re-design i denne case 
var primært at gøre forløbet mere inspirerende 
for eleverne og sekundært at kunne evaluere 
elevernes læring. 

Læreren sagde om dette:

”Det var helt uvant for eleverne at skulle 
diskutere ud fra grubletegningen. Den har 
givetvis tvunget dem til at gøre sig nogle 
overvejelser, de ellers ikke havde gjort sig.”

”Der var et par gange, hvor jeg så, at elever-
ne slet ikke lavede det, jeg forventede, men 
det er jo også det re-design går ud på – kon-
stant at forbedre sine forløb.”

Læreren tog erfaringer, billeder og tegninger 
med tilbage til sit fagteam, hvor det blev dis-
kuteret, hvad der var lykkedes i forløbet, og 
hvad der fremover kunne forbedres. På den 
baggrund kunne hele fagteamet igen bidrage til 
at komme med forbedringsforslag og dermed 
løbende kvalificere undervisningen.
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Figur 5: Ud fra udsagnene på grubletegningen bliver der i 
gruppen overvejet, vurderet, argumenteret, sandsynliggjort 
og noteret. På den måde opbygges hypoteser, som senere 
kan afprøves ved enkle eksperimenter, som eleverne selv 
opstiller.
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Hvorfor dag/nat, årstider og skif-
tende form på månen? Et eksempel 
fra natur/teknologi

Hvordan tænker 4. klasses elever egentlig om 
nære astronomiske faktorer, som hvorfor det er 
dag og nat på jorden, hvorfor vi har årstider, og 
hvorfor månen ikke altid ser ens ud? 

En erfaren lærer i natur/teknologi var ny i 
klassen i en 4. klasse og skulle i gang med dette 
tema. I henhold til Fælles Mål forventes elever-
ne at kunne fortælle om hovedtræk af jordens, 
månens og solens indbyrdes bevægelser, bl.a. 
med brug af modeller og animationer. 

Men for at kunne lave læringsmål for klassen er 
det vigtigt at kende til elevernes forforståelse. 

Det er dette, der er F’et i I FART-kriterierne. Se 
også den principielle cyklus i figur 2 (side 7), 
hvor undersøgelse af elevers forforståelse er 
udgangspunkt for undervisningsdesign.

Den pågældende natur/teknologilærer desig-
nede en skabelon – et evalueringsværktøj til 
undersøgelse af elevernes forståelse – med 
spørgsmål formuleret i hverdagssprog. Hun 
bad derefter eleverne om at tegne og forklare, 
hvordan de forstår fænomener som dag og nat, 
årstider og månens faser (figur 6).

Tegn og skriv:

- Hvorfor er der dag og nat på jorden?

- Hvorfor skifter årstiderne?
- Prøv at tegne, hvordan solen, jorden og månen 
bevæger sig i forhold til hinanden?

- Hvorfor ser månen ikke altid ens ud?

Figur 6: Skabelon til TEGN og SKRIV i eksemplet. Lavet af 
Lisbeth Lund, Hornbæk Skole. 
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Læreren sagde efterfølgende:

”… for at jeg ligesom havde et udgangspunkt 
for at vide, hvor starter vi egentlig henne […] 
jeg tænkte, hold da op, vi starter lidt længere 
nede, end jeg lige havde regnet med […] jeg 
blev meget overrasket over, hvor mange der 
egentlig placerede jorden som centrum […] 
altså egentlig den gamle tankegang, at det er 
jorden, der er centrum for det hele…”

Tegningerne viste bl.a., at mange elever brugte 
samme forklaring på både dag og nat og årsti-
derne, og at mange havde en geocentrisk for-
ståelse med jorden i centrum i planetsystemet i 
stedet for solen (heliocentrisk). 

Se eksempel i figur 7. 

Eksemplet i figur 7 viser, at eleven i sin tegning 
placerer jorden i centrum for solen og månen, 
der bytter plads. Eleven sætter desuden i sin 
forklaring om tegningen menneskets behov i 
centrum – vi mennesker har brug for solens strå-
ler og for at sove. At eleven sætter menneskets 
behov i centrum i sin forklaring af fænomener i 

Figur 7: Et eksempel på en FØR-tegning. 

naturen er karakteristisk for de yngste elever.

Det må i den forbindelse understreges, at det er 
meget vigtigt at anerkende elevernes forklarin-
ger og bruge dem som afsæt for undersøgende 
samtale om alt det spændende i naturvidenska-
ben, som mennesker altid har haft svært ved 
helt at begribe. Diskussion om tegningerne i 
klassen handler ikke om at rette fejl, men netop 
om at man bliver klogere ved at dele og afprøve 
forskellige forståelser.

I den pågældende 4. klasse var der også flere 
elever, der tegnede deres forståelse af, hvad 
man ser, når det er dag/nat eller ved forskel-
lige årstider, uden at tænke i de gode hvor-
for-spørgsmål. 

Ud fra tegningerne re-designede læreren 
forløbet fra natur/teknologibogen Den leven-
de verden og brugte modeller og rollespil, der 
gjorde fænomenerne mere virkelighedsnære 
for eleverne. Fænomenerne blev illustreret på 
en rumlig måde i stedet for den flade model i 
natur/teknologimaterialet med fire tegninger 
af jorden på forskellige steder i rotationen om 
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solen. 

Læreren sagde efterfølgende om den flade mo-
del i n/t-materialet:

”… det er jo en model, og det var lidt for 
svært, det kan være svært for nogle børn 
at forstå, hvorfor der lige pludselig er fire 
jordkloder, så (…) jeg tog det simpelthen på 
mange forskellige måder, for det er jo lidt 
med, hvordan man lige får det ind (…), og så 
har vi det her tellurium …”

Figur 8: Tellurium

Eleverne afprøvede både telluriet (figur 8) og 
”rollespil” med at modellere solens, jordens og 
månens bevægelser med egen krop, som det fx 
er beskrevet som bevægelsesleg af Eksperimen-
tarium (figur 8). 

Her refereres der både til det første I og til A’et 
og T’et i I FART-kriterierne. 

I: Læreren konstaterer, at eleverne tilsynela-
dende kan have svært ved at forstå den flade 
model i bogen. Undervisningen re-designes med 
inspiration fra undersøgelsesbaseret naturfags-
undervisning (IBSE), så eleverne støttes i en 
egen undersøgelse, med hands-on og minds-on, 

hvor de både undersøger den rumlige model  – 
telluriet (figur 8) – og skaber en rumlig model 
med deres egne kroppe.

A: Læringsmål var formuleret med afsæt i de 
nævnte Fælles Mål, og tegn på elevernes læring 
var fx, at de, da de skulle modellere bevægelser-
ne med egne kroppe, var meget opmærksomme 
på og talte højt om, at den elev, der var måne, 
hele tiden skulle se på den elev, der var jord. 
Dette illustrerer månens bundne rotation om 
jorden.

T: Hvorfor-spørgsmålene i figur 6 var sammen 
med bevægelseslegen med til at gøre de fjerne 
astronomiske fænomener mere virkelighedsnæ-
re for eleverne, ved at de skulle forklare med 
deres egne ord og i hverdagssprog og derefter 
illustrere med deres egne kroppe. 

De re-designede undervisningsaktiviteter med 
elevernes undersøgelser med mange forskel-
lige typer modellering gav bonus. Da eleverne 
efter forløbet som en del af evalueringen lavede 
tegninger til figur 6 igen, havde de stort set alle 
fået styr på at få solen i midten, så de kunne 
tegne og beskrive, hvorfor der er dag og nat og 
årstider på jorden.

Evalueringen viste dog også, at det med månens 
faser havde eleverne ikke forstået. De tegnede 
og forklarede typisk ved at bruge forklaringer 
om skygge. Den naturfaglige forklaring på må-
nens faser er generelt meget abstrakt, både for 
voksne og i særdelehed for elever i en 4. klasse. 

Så det blev i eksemplet både tydeligt, hvordan 
den re-designede undervisning med flerstrenget 
arbejde med modeller havde kvalificeret elever-
nes læring, men også hvad det var, der skulle 
arbejdes videre med (jf. figur 3).

http://planetariet.dk/skoleservice/undervisningsmateriale/astronomi-for-de-mindste/bevægelsesleg-sol-jord-og-måne
http://planetariet.dk/skoleservice/undervisningsmateriale/astronomi-for-de-mindste/bevægelsesleg-sol-jord-og-måne
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Solen, Jorden og Månens bevægelser

Figur 9: Illustration fra materiale fra Eksperimentarium©

Figur 10: Opfølgende fagteammøde, hvor elevteg-
ningerne diskuteres. 

Læreren tog elevernes FØR- og EFTER-tegninger 
med til et fagteammøde, hvor de blev diskuteret 
med kolleger (figur 10). Se også illustration af 
fagteamets arbejdsproces i figur 3 (side 8). 

På det opfølgende fagteammøde diskuterede 
lærerne, hvad man kunne lære om elevernes 
begrebslige udvikling ved at studere FØR- og 
EFTER-tegningerne, samt hvordan denne viden 
kunne bruges til at kvalificere undervisningen. 
Flere lærere blev inspireret til at bruge denne 
type kommenterede tegninger til undersøgelse 
og evaluering af elevernes forståelse, også in-
den for andre faglige områder. Så arbejdet med 
re-design var for lærerne i fagteamet med til at 
udvide paletten af evalueringstilgange. 
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I FART-kriterierne

Efter disse to eksempler på re-design af konkret 
naturfagsundervisning springer vi nu tilbage til I 
FART-kriterierne, og hvad vi ved fra forskningen 
om nytænkning af naturfagsundervisning og 
kvalificering af elevernes læring. 

Nogle af de vigtige punkter at overveje er illu-
streret i tekstboksen.

I:    Hvordan kommer eleverne i gang med at 
stille egne spørgsmål, opstille hypoteser og 
designe en undersøgelse? 
• Kan forløbet ”IBSEs” og i givet fald hvor-

dan?
• Hvordan kan forløbet tilrettelægges, så 

det er naturfagsundervisning med både 
hands-on- og minds-on-aktiviteter?  

F:   Hvordan kan elevernes forforståelse 
undersøges?
• Hvordan finder vi som lærere ud af, 

hvad eleverne ved i forvejen – og hvor-
dan kan vi re-designe undervisningen, 
så dette anerkendes?

A:   Hvordan kan vi tage afsæt i formulerede 
læringsmål og have øje for tegn på læring?
• Hvad skal eleverne lære?
• Hvad vil være tegn på, at de er på vej 

mod målet? 
• Hvordan kan vi støtte elevernes læring 

med feedback?  

R:   Hvordan kan ressourcer i nærområdet 
udnyttes?

T:   Hvordan kan elevernes undersøgelser 
tage afsæt i virkelighedsnære/autentiske 
problemstillinger?

Disse kriterier for re-design af naturfagsunder-
visning går vi lidt mere i dybden med i de næste 
afsnit.
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IBSE: undersøgelsesbaseret natur-
fagsundervisning

IBSE er en relativt ny tilgang, som egner sig sær-
lig godt til naturfagsundervisningen. IBSE står 
for Inquiry Based Science Education, og det kan 
bedst oversættes noget i retning af undersøgel-
sesbaseret naturfagsundervisning. 

IBSE er koncentreret omkring aktiv udforskning 
af relevante problemstillinger eller hypoteser. 
Hvis du vil have en grundigere beskrivelse af 
IBSE-tilgangen kan du læse hæftet ”IBSE i fag-
teamet”.

IBSE-tilgangen er blevet så udbredt, at man taler 
om at ”IBSE” et forløb, altså at re-designe det 
med henblik på at lade eleverne undersøge pro-
blemer og hypoteser. Der findes mange forslag 
til, hvordan det kan gøres, men de er som regel 
delt op i flere faser. 

En måde at inddele et IBSE-forløb kan være:

• Problemafdækning

• Hypotesedannelse

• Undersøgelse af hypotese

• Konklusion, validering og kontekstualise-
ring.

Det er ikke en del af IBSE, at elever systematisk 
skal arbejde sig frem fra fase til fase. For det 
meste vil de foretage produktive spring frem og 
tilbage mellem faserne. 

En anden model kan ses i figur 11.

Man kan naturligvis ikke anvende IBSE-didak-
tikken på alle undervisningsforløb. Men har 
man valgt at re-designe et undervisningsforløb 
i naturfag, bør man overveje, om man bedre vil 
kunne nå læringsmålene ved at bruge hele eller 

Figur 11: Et eksempel på en IBSE-model.
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dele af IBSE-metoden. De to foregående eksem-
pler kan tjene som inspiration.

Hvornår kan det så give mening at anvende 
IBSE-metoden? Det vil altid være op til den en-
kelte lærer, hvornår det giver mest mening, men 
erfaringer fra studier viser, at eleverne bliver 
mere motiverede, engagerede, grundige, præci-
se og får et højere fagligt udbytte, når IBSE-me-
toderne anvendes kvalificeret.

Hvis I overvejer at re-designe et undervisnings-
forløb ved hjælp af IBSE, kan I fx diskutere:

• Hvad kunne være relevant startsted/pro-
blemstilling for IBSE?

• Hvordan kan vi lægge op til elevernes 
undring og til, at de stiller spørgsmål og 
danner hypoteser?

• Kan vi omforme et traditionelt lukket for-
søg til en mere åben undersøgelse?

• Hvilke undersøgelsesmetoder kan/vil vi 
præsentere for eleverne?

• Vil det være relevant at præsentere syste-
matisk dataindsamling, fx datalogning?

• Hvordan vil eleverne kunne arbejde med 
formidling af deres resultater?

Elevernes forforståelse – og 
minds-on-aktiviteter 

Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
handler IKKE om, at eleverne selv kan finde ud 
af alle de naturfaglige sammenhænge bare ved 
at undersøge. 

Derfor understreges det i I FART-kriterier-
ne, at det handler om både hands-on- og 
minds-on-aktiviteter. 

Vi ved fra forskning i elevers læring via under-
søgende arbejde i naturfag, at det typisk ikke 
er direkte via de praktiske hands-on-aktiviteter, 
at eleverne opnår indsigt i naturvidenskabelige 
sammenhænge, men via en kombination med 
tilknyttede minds-on-aktiviteter.

Med minds-on-aktiviteter menes overordnet set 
aktiviteter, hvor eleverne på forskellige måder 
stimuleres til at samtale om de naturfaglige 
fænomener, herunder om deres egne under-
søgelser. Det kan være undersøgende samtale 
i grupper af elever eller samtale i klassen, hvor 
lærerens støttende spørgsmål kan være med til 
at stimulere til fælles idégenerering. 

Et godt minds-on-værktøj, der fx kan anvendes i 
forundringsfasen i en IBSE-sammenhæng, er de 
før omtalte grubletegninger (se faktaboks). 

Grubletegninger er rigtig gode til at igangsætte 
elevernes undersøgende samtale. Så et spørgs-
mål for fagteamet ved fælles re-design er, om 
der allerede findes en relevant grubletegning, 
eller om man måske kan designe en selv, som 
læreren i eksemplet med metaller ovenfor gjor-
de. 

I figur 12 er vist endnu et eksempel på en grub-
letegning.



Figur 12: Eksempel på grubletegning: Hvorfor lyser 
månen?

Som det er vist i eksemplet fra natur/teknologi 
er indsigt i elevernes forforståelse afgørende for 
at kunne understøtte deres læring. Vi ved fra 
forskningen en hel del om typiske hverdagsfor-
ståelser inden for det naturfaglige område. 

Elevernes forforståelse, herunder deres hver-
dagsforståelser, kan undersøges ved at lade 
eleverne tegne, som det er vist i eksemplet med 
dag og nat m.m. Man kan også bruge mindmaps 
og begrebskort til at undersøge, hvordan ele-
verne tænker om – og forstår – de naturfaglige 
fænomener.

Hvis du vil vide mere om elevers hverdagsforstå-
elser, kan du læse ”Hverdagsforestillinger og na-
turfagsundervisning” og ”Videnskaben, verden 
og vi” (se litteraturlisten). 

Man kan altså ved re-design af et undervisnings-

forløb anvende forskellige typer mindmaps, 
begrebskort, klassesamtale, quizzer, hurtigs-
krivning, video m.m. til at undersøge elevernes 
forforståelse. Det kan som beskrevet med fordel 
være en fælles undersøgelse i fagteamet (figur 
3). 

Resultatet af denne undersøgelse kan også 
bruges som værktøj i evaluering og til feedback 
til eleverne. Feedback hænger tæt sammen 
med læringsmål og tegn på læring og uddybes i 
næste afsnit, men nævnes her, fordi de nævnte 
minds-on-værktøjer har potentiale også som 
feedbackværktøjer.
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Når man re-designer undervisningsaktiviteter, 
kan man tage udgangspunkt i følgende spørgs-
mål:

• Er der kendte hverdagsforståelser, som vi 
skal være (ekstra) opmærksomme på?

• Hvordan kan vi undersøge elevernes for-
forståelse?

• Kan denne undersøgelse også anvendes i 
arbejdsprocessen til opfølgning og feed-
back til eleverne? 

Læringsmål, tegn på læring og fe-
edback

Figur 2 (side 7) viser, hvordan design og re-de-
sign af undervisning grundlæggende må handle 
om: 1) at overveje, hvad det er målet, at ele-
verne skal lære – og om de undervisningsakti-
viteter, man vælger, egentlig er velegnede til at 
understøtte elevernes læring frem mod disse 
mål, og 2) løbende at evaluere og bruge denne 
indsigt til at ændre i de igangværende undervis-
ningsaktiviteter.

Fokus på læringsmål, tegn på læring og lø-
bende evaluering er tæt knyttet til at arbejde 
med re-design. At understøtte læring handler 
om feedback og evaluering, der er formativ og 
deltagende. Formativ evaluering er viden om 
elevernes læring, som anvendes undervejs til at 
kvalificere læreprocessen. Deltagende evalue-
ring handler om, at elevernes vurdering af eget 
udbytte af undervisningen bliver en del af den 
formative evaluering.

Skabelonen i figur 13 vil evt. kunne bruges i 
dette arbejde. Skabelonen er inspireret af en 
figur i materiale fra Undervisningsministeri-
et til arbejde med læringsmålsstyret under-
visning (se fx http://www.emu.dk/modul/
kom-i-gang-med-læringsmålstyret-undervis-
ning9).
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Figur 13: Læringsmål, tegn på læring, evaluering og undervisningsaktiviteter.

Ressourcer i nærområdet og virke-
lighedsnære problemstillinger

”Hvad skal vi bruge det til?” Det er et kendt 
spørgsmål, som vi som lærere ofte bliver stillet. 
Spørgsmålet er relevant nok, for hvis eleverne 
ikke selv kan se nogen praktisk anvendelse af 
emnet, vil deres motivation for at vide noget 
om det naturligt nok være lille. Modsat vil der 
være rigtig meget motivation at hente, hvis det 
fra starten af et forløb er tydeligt for eleverne, 
hvor de vil kunne få brug for den viden eller de 
kundskaber, de skal til at erhverve sig. 

Man kan mene, at naturfagene opfordrer til 
samarbejde med omverdenen i forskellig grad, 
men vi bør som lærere overveje, at hvis vores 
fag ikke har en berettigelse uden for skolen, har 
det måske slet ingen berettigelse. I folkeskole-

reformen hedder det bl.a.: ”at skolen skal åbne 
sig for det omgivende samfund, så eleverne 
oplever, hvordan det, de lærer i skolen, bruges i 
virkeligheden”. 

For eksempel: En lærer tager sin 8. klasse med 
på virksomhedsbesøg på Cheminova, som pro-
ducerer pesticider. Virksomheden har en meget 
stor udviklingsafdeling, som bl.a. omfatter nogle 
store drivhuse, og under rundvisningen spørger 
virksomhedens biolog ind til elevernes viden om 
fotosyntesen. Han fortæller, at han selv fik sit 
job hos Cheminova, fordi han har skrevet ph.d. 
og lavet forskning, hvor han bl.a. brugte sin 
viden om fotosyntesen. Han forklarer, at Chemi-
novas viden om fotosyntesen er en væsentlig 
forudsætning for at kunne udvikle og forbedre 
pesticiderne. Denne biolog bliver nu nævnt i 
undervisningen af eleverne, hver gang vi kom-
mer omkring emner, der har med fotosyntese 
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Læringsmål:

Tegn på læring:

Evaluering: Undervisningsaktivitet(er):



at gøre. Emnet er blevet virkelighedsnært og 
relevant for eleverne. 

Så når I er i gang med at re-designe et undervis-
ningsforløb, bør I overveje, om der er lokale ak-
tører, der beskæftiger sig med det samme. Kan 
vi få lov at komme på besøg hos dem, eller kan 
vi alternativt invitere en person ind på skolen? 

Lokale aktører kan fx være rensningsanlæg-
get, en stor lokal produktionsvirksomhed, en 
håndværker, naturskolen, museet, et landbrug, 
vandværket, genbrugspladsen, et naturforvalt-
ningsprojekt eller en byggeplads. Hvis man har 
sat sig godt ind i, hvad man gerne vil vide noget 
om, er de fleste villige til at fortælle om, hvad 
de beskæftiger sig med, og besøg kan bruges til, 
at eleverne anvender naturfag til at undersøge 
konkrete problemstillinger. 

Du kan læse mere om brugen af eksterne 
læringsmiljøer i undervisningen i hæftet ”Åben 
skole i fagteamet”.

Så nogle af spørgsmålene ved re-design er:

• Hvilke muligheder er der for – og kunne det 
være en fordel – at tænke i tværfaglighed/ 
problembasering?

• Hvordan kan eksterne læringsmiljøer inddra-
ges, eksempelvis virksomheder, den omgi-
vende natur, museer, forældre m.m.? 

Samarbejde om re-design 

Re-design og I FART-kriterierne vil naturligvis 
kunne anvendes af den enkelte lærer i forbin-
delse med den løbende udvikling af undervis-
ningen. Men erfaringerne fra QUEST-projektet 
har vist, at det er en meget meningsfuld aktivi-

tet for et naturfagsteam i fællesskab at arbejde 
med re-design – herunder fælles undersøgelse 
og analyse af elevernes læring, fx ud fra konkre-
te artefakter som elevtegningerne i eksemplet 
fra natur/teknologi (Figur 6, side 13). 

I QUEST-projektet har der også været eksem-
pler, hvor et lærerteam har delt og diskuteret 
re-design med afsæt i video, hvor elever disku-
terer ud fra en grubletegning. Derfor handler 
afsnittet ”Re-design som en fælles opgave i 
fagteamet: Hvorfor og hvordan?” (Se side 7) 
konkret om, hvordan man i fagteamet kan sam-
arbejde om re-design. Du kan læse mere om 
QUEST på www.q-model.dk.

Vi håber, at arbejdsarket, der samler op på 
spørgsmål til brug i re-designprocessen, vil kun-
ne anvendes i denne proces i fagteamet.

Se også følgende eksempel på brug af lektions-
studie i et fagteam. 
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Et eksempel på re-design i et fag-
team: lektionsstudie om ”ren 
kemi”

Fornyelse og forbedring kræver som regel 
sparring og inspiration udefra. Derfor er det ofte 
nemmere og bedre at re-designe undervisning 
sammen med andre. Det er, som nævnt tidlige-
re, oplagt at gøre i et fagteam. En metode, man 
kan bruge til at re-designe et undervisningsfor-
løb, er lektionsstudier. 

Hvis du vil have en grundigere beskrivelse af 
lektionsstudier i naturfagsteam, kan du læse 
hæftet ”Lektionsstudier i fagteamet”. 

Erfaringer fra at arbejde med lektionsstudier 
kort beskrevet af en af de deltagende lærere:

”Vi var fire lærere, som alle underviser i fysik/
kemi. Vi mødtes regelmæssigt i vores fagteam, 
hvor vi bl.a. diskuterede, hvilke emner vi hav-
de sværest ved. Vi var enige om, at emnet ’ren 
kemi’ og emulgatorer fra Ny Prisma 8 var et 
område, hvor vi alle havde oplevet, at det var 
svært at ’fange’ eleverne og komme igennem 
med de vigtige faglige pointer. Vi besluttede 
os for sammen at gå i gang med at re-designe 
forløbet. Vi var for nylig blevet præsenteret for, 
hvordan man kan lave et lektionsstudie, så det 
ville vi afprøve.

Vi satte os først sammen og besluttede, hvad 
vi ville igennem, hvad der var de vigtige faglige 
pointer, og hvilke begreber der var centrale for 
emnet. Da det var på plads, begyndte vi at plan-
lægge lektionen sammen, minut for minut. 

Med bl.a. I FART-kriterierne i baghovedet var 
vi enige om, at vi ville starte lektionen med et 

undringsbillede (en pelikan smurt ind i olie). 
Dermed ville vi få nogle hverdagsbegreber på 
banen og forhåbentlig vække undring hos alle 
eleverne. 

Det førte til gode diskussioner om, hvordan man 
bedst kan vise eller forklare forskellige pointer, 
hvilke aktiviteter der bedst kan understøtte 
teorien, rækkefølgen i introduktion af begreber-
ne, evaluering osv. Vi havde alle fire været lige 
meget med til forberedelsen, så først få minut-
ter før lektionens start trak vi lod om, hvem 
der skulle være lærer, og hvem der skulle være 
observatører. 

Efter lektionen mødtes vi igen i fagteamet. Nu 
kunne vi igen bruge hinanden som sparrings-
partnere og brede vores perspektiv ud i forhold 
til, hvordan vi havde oplevet lektionen.

Erfaringen var, at vi som lærere følte, vi fik lavet 
et godt forløb ud af et emne, vi ellers havde haft 
svært ved at gøre godt. Og vigtigere: Evaluerin-
gen viste, at eleverne bedre end tidligere hold 
havde styr på de faglige pointer og begreber.”
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Arbejds/inspirationsark med spørgsmål til 
re-design 

I: Hvordan kommer eleverne i gang med at stille 
egne spørgsmål, opstille hypoteser og designe 
en undersøgelse? 

• Kan forløbet ”IBSEs” og i givet fald hvordan?

• Hvordan kan forløbet tilrettelægges, så det 
er naturfagsundervisning med både hands-
on- og minds-on-aktiviteter? 

• Hvordan kan tankerne omkring IBSE anven-
des i forløbet? 

• Hvad kunne være relevant startsted/pro-
blemstilling for IBSE?

• Hvordan kan vi lægge op til elevernes un-
dring og til, at de stiller spørgsmål og danner 
hypoteser?

• Kan et traditionelt lukket forsøg omformes 
til en mere åben undersøgelse?

• Hvilke undersøgelsesmetoder kan/vil vi præ-
sentere for eleverne?

• Hvordan indtænkes IKT, eksempelvis data-
logning, i forløbet? Vil det være relevant at 
præsentere systematisk dataindsamling?

• Hvordan vil eleverne kunne arbejde med 
formidling af deres resultater?

F: Hvordan kan elevernes forforståelse og hver-
dagsforståelser undersøges?

• Hvordan finder vi som lærere ud af, hvad 
eleverne ved i forvejen? Og hvordan kan vi 
re-designe undervisningen, så dette aner-
kendes?

• Er der kendte hverdagsforståelser, som vi 
skal være (ekstra) opmærksomme på?

• Hvordan kan vi undersøge elevernes forfor-
ståelse?

• Kan denne undersøgelse også anvendes i 
arbejdsprocessen til opfølgning og feedback 
til eleverne? 

A: Hvordan kan vi tage afsæt i formulerede læ-
ringsmål og have øje for tegn på læring?

• Hvad skal eleverne lære?

• Hvad vil være tegn på, at de er på vej mod 
målet? 

• Hvordan kan vi støtte elevernes læring med 
feedback? 

• Hvordan kan progression indtænkes i forlø-
bet? Hvad er vigtigt, at eleverne har arbejdet 
med før, hvordan kan vi fortsætte senere, i 
hvilke fag? 

• Hvordan og hvornår skal forløbet evalueres? 
Skal evalueringen være formativ eller sum-
mativ eller begge dele? 

Arbejdsark
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R: Hvordan kan ressourcer i nærområdet udnyt-
tes?

• Hvordan kan eksterne læringsmiljøer inddra-
ges, fx: virksomheder, foreninger, kulturinsti-
tutioner og lignende?

• Hvilke ressourcepersoner kan trækkes ind i 
undervisningen, enten på deres ”hjemme-
bane” eller til at besøge klassen på skolen? 

• Hvilke fysiske rammer vil det være menings-
fuldt at bruge i undervisningen, fx: skov, sø, 
udgravning, udstykning, anlægsprojekter og 
lignende? 

T: Hvordan kan elevernes undersøgelser tage 
afsæt i virkelighedsnære/autentiske problemstil-
linger?

• Kan ofte kombineres/opfyldes ved at bruge 
ressourcer i nærområdet (R), og hvis det 
er muligt at tage udgangspunkt i elevernes 
egne hverdagsforestillinger (F), vil de opleve 
problemet som mere virkelighedsnært og 
vedkommende.

• Men ellers kan man overveje:
• Hvilke muligheder er der for – og kunne det 

være en fordel – at tænke i tværfaglighed/ 
problembasering?

• Hvilke problemer kan man arbejde med, 
som er opstillet af en autentisk person eller 
virksomhed?
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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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