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1. Indledning 
 
Først ganske kort om historien bag progressionstræet.  
Birgitte Pontoppidan og undertegnede har i en årrække anvendt forskellige typer øvelser til 
systematisering af ”den røde tråd” fra natur/teknik til de forskellige naturfag i 
overbygningen, fx med lærere på diplomuddannelse i naturfagenes didaktik og med 
kolleger i naturfagsgruppen på Læreruddannelsen i Aarhus. Essensen i denne type øvelser 
har været at udvælge og sortere Fælles Mål i relation til nogle udvalgte faglige 
tematiseringer som Energi, Vand og Kulstofkredsløbet. Formålet har været at sætte 
deltagerne i gang med at diskutere progression på langs fra Natur/Teknik til naturfagene i 
overbygningen, og sammenhænge på tværs mellem Biologi, Geografi og Fysik/Kemi.  
For at eksemplificere hvordan en systematisk oversigt kunne se ud har vi ofte anvendt de 
såkaldte Atlas of Science Literacy (se referencer + baggrund afsnit 2.3) og vi har i mange 
sammenhænge diskuteret med lærere og UC kolleger, om man i en dansk kontekst kunne 
lade sig inspirere af det overblik disse Atlas giver.  
Vi har fået mange positive tilbagemeldinger på denne type øvelser, men har ikke tidligere 
haft nogle bestemte værktøjer til at facilitere arbejdet. I forbindelse med planlægningen af 
modul 2: ”Progression og lokal læseplan” i QUEST (Pontoppidan, Nielsen & Mogensen, 
2012) havde vi brug for at konkret værktøj, som kunne gøre det lettere for de deltagende 
lærere at videndele og videreudvikle en sådan type øvelse lokalt med de kolleger i 
fagtemaet, der ikke selv deltog i workshopdagene. Det var på den måde ideen med at 
illustrere progressionen som et træ opstod. Et progressionstræ bruges som baggrund til at 
opsætte og sortere post it sedler på. Der blev udarbejdet to sæt post-it sedler: ét sæt med 
Fælles Måls trinmål for naturfagene og ét med overordnede faglige pointer (se afsnit 2.3). 
Oprindeligt var det tænkt som en øvelse til at igangsætte diskussioner under kurset, men 
mundtlige og skriftlige evalueringer fra første gennemløb i Aarhus Kommune viste, at det 
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var et værktøj som lærerne i meget høj grad tog til sig, så derfor fik vi trykt et antal plakater 
med progressionstræer til både Aarhus lærerne og til de næste kursusgange med lærere fra 
Holstebro, Horsens, Silkeborg og Randers kommuner. Evalueringer og følgeforskning 
bekræfter, at mange lærere har kunnet bruge plakaterne til arbejdet i de lokale fagteam og 
at det endda nogle steder har inspireret skolerne mere bredt til at arbejde med progression 
også i andre fag. Se nuancer i evalueringerne - herunder også udfordringer lærerne har 
oplevet - i afsnit 4.1.  
Arbejdet med QUEST lærerne førte til at andre fagpersoner i vores netværk blev 
interesserede i progressionstræerne, og det er baggrunden for denne lille artikel. Målet er 
kort at præsentere, hvordan progressionstræerne er blevet anvendt i QUEST både på 
kursusdagene og lokalt på de deltagende skoler, til brug for opsamling og fortsat 
videndeling internt i QUEST projektet og eksternt med praktikere: lærere, konsulenter, UC 
lektorer etc. fra andre kommuner. Fokus vil altså i høj grad være på praksis: hvad man kan 
gøre – og mindre på den bagvedliggende forskning og teori: hvorfor og hvad man kan få 
ud af at gøre det. Den teoretiske diskussion med reference til tidligere forskning, og de 
forsknings og evalueringsresultater, der begynder at tegne sig i QUEST, inddrages meget 
kortfattet, men vil naturligvis blive grundigt præsenteret andetsteds. 
 
Vi håber, at andre kan bruge – og vil være med til at videreudvikle brugen af  -
progressionstræerne. Vi vil meget gerne høre om jeres ideer og erfaringer, både i stor og 
lille målestok.  
Mail til bln@cse.au.dk.  
 
 
 
Birgitte Lund Nielsen, Juli 2013 
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2. Baggrund 

2.1 Lokale læseplaner og QUEST modul 2  
Sammenhæng i naturfagsundervisningen - både på langs og på tværs - er kort fortalt 
essensen af anbefalinger fra flere ekspertudvalg gennem de seneste år (FNU rapporten, 
2003; FNiF-rapporten, 2006; Et fælles løft, 2008; Naturfag i tiden, 2012). Eleverne i 
folkeskolen skal i højere grad opleve, at naturfagene spiller sammen, ligesom de gør i det 
virkelige liv. På mange skoler er der allerede arbejdet med at udvikle lokale læseplaner. 
Tanken har været, at en lokal læseplan kunne være en hjælp for den enkelte lærer i 
arbejdet med års- og undervisningsplaner, og at det skulle være med til at sikre den vigtige 
progression i naturfagsforløbet, med reference til Fælles Mål, men samtidig også sikre 
udnyttelsen af særlige lokale muligheder og ressourcer. De lokale læseplaner vi er stødt på 
har haft meget forskellige karakter, arbejdet med dem har været organiseret meget 
forskelligt, og erfaringer med kollegernes brug peger også i flere retninger. For at starte 
med nogle af udfordringerne er der lokale læseplaner, der mest er blevet til ringbind, der 
samler støv på hylderne, nogle steder er de udarbejdet af enkeltmandshære af ildsjæle, 
uden fælles ejerskab i faggruppen, og der er lærere, der har berettet, at det vist mest 
handlede om ledelsens afregning af et indsatsområde overfor kommunen.  Der er dog 
heldigvis også mange lærere der beretter om positive erfaringer, fx fra skoler, hvor man 
har oplevet, at arbejdet med den lokale læseplan er blevet springbrættet til at fortsætte 
samarbejdet om udvikling af naturfagsområdet.  
Der er mange gode grunde til at systematisk arbejde med progression blev en del af 
QUEST kursusmodulerne. Baseret på de nævnte policy-anbefalinger, hvad vi ved fra 
forskningen og de muligheder og udfordringer danske naturfagslærerne er stødt på i 
praksis er der ingen tvivl om, at et fælles fokus i fagteamet på progression indenfor 
naturfagsforløbets ni år og på tværs i overbygningen er et helt centralt udviklingsområde  -  
fælles naturfagsprøve i 9. klasse eller ej. At arbejde på tværs af klassetrin for at sikre en rød 
tråd er i øvrigt ikke blevet mindre aktuelt efter at selvstyrende teams, med undervisning 
koncentreret på få klassetrin, er realiteten på mange skoler. Mange klasser skifter 
Natur/Teknik lærer efter indskolingen og  senere følger ”overlevering” fra Natur/Teknik til 
fagene i overbygningen. 
Det gav dog ikke mening at bruge QUEST modulet til konkret at udarbejde lokale 
læseplaner. Skolerne er meget forskellige steder i processen, og der var kun få deltagere fra 
den enkelte skole. Vi ved det fælles ejerskab er helt centralt i arbejdet med lokal læseplan. 
Arbejdet bør ideelt set have karakter af ”bottom-up” udvikling, hvor hele fagteamet 
deltager, mere end en ”top-down” opgave pålagt ovenfra og drevet af enkeltpersoner. 
Hensigten med kursusmodulet var at understøtte, vitalisere og give nye redskaber til dette 
lokale kooperative arbejde - herunder redskaber til erfaringsudveksling skoler/lærere 
imellem. Det var i den forbindelse progressionstræet blev født – og det er vigtigt at 
understrege, at det blev født som et værktøj til teambaseret udvikling lokalt – ikke som en 
skabelon til at lave lokale læseplaner eller tværgående science bånd eller andet. Det findes 
der allerede gode bud på fra andre danske aktører på det naturfagsdidaktiske område.  
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2.2 Fælles Mål 2009 
Ved revidering af Fælles Mål 2009 forsøgte man at tage de udfordringer op, som var 
påpeget i de nævnte policy rapporter, ved bl.a. at skrive et fælles afsnit for de fire naturfag i 
overbygningen og opstille matchende trinmål. Det er vel fair at sige, at Fælles Mål 2009 i 
pragmatismens ånd afspejler, hvad en hel række aktører kunne blive enige om. Det er altså 
ingen revolution i retning af et fælles science fag, men man har centralt fra ønsket, at 
naturfagene skulle præciseres og samtænkes for at sikre progression og bedre synergi 
mellem fagene (citat fra Fælles Mål, fælles afsnit for alle naturfag).  
Nogle faglige tematiseringer, hvor der er en eller anden grad af fælles mål for Biologi, 
Geografi og Fysik/Kemi - og Natur/Teknik mål der peger progressivt frem mod disse - er:  

• Kulstofkredsløbet, herunder fotosyntese og respiration  
• Vejr, klima og klimaændringer  
• Vandet kredsløb, herunder drikkevand og vand fysisk/kemisk fx tilstandsformer  
• Energiproduktion 
• Bæredygtighed, fx relateret til temaerne ovenfor  
• Krop og sundhed 
• Jorden og livets udvikling  
• Jorden som planet - solsystemet og universet 

De fleste af disse tematiseringer har i en eller anden grad været med i de allerede 
udarbejdede lokale læseplaner og afspejles også delvist – dog mere elegant formuleret - i 
den nyeste rapport om nytænkning af folkeskolens naturfag (Naturfag i tiden, 2012), hvor 
der tænkes innovativt med et bud på et muligt fælles naturfag på 7.-9.klassetrin med 
forslag om 8 CKF områder: Arbejdsmåder og tankegange (placeret henover de syv næste); 
Fænomener, stoffer og energi; Organismer og natur; Regionale og globale mønstre; 
Verdensbilleder; Krop og sundhed; Bæredygtig udvikling og Teknologi og ingeniørarbejde. 
Man kan konkludere, at der på tværs af praktiker og policy niveau i Danmark er relativ 
konsensus om, hvad der er centrale overordnede tematiseringer i grundskolens naturfag. 
Dette går igen i den internationale litteratur om curriculumudvikling inden for 
naturfagsområdet – sammen med fokus på Scientific Literacy, Nature of Science og forslag 
om kontekstualiseret science-undervisning (fx Osborne & Dillon, 2008; Millar, 2005; 
Hodson, 2003).  
Det var derfor naturligt også her lærerne tog afsæt under QUEST modulet, men deres 
arbejde med progressionstræerne viste mange spændende nye vinkler.  
Inden detaljerne om dette først kort om overordnede faglige pointer  - en tænkning som 
kom til at supplere Fælles Mål i den måde, der i QUEST arbejdes med progressionstræet. 

2.3 Atlas of Science Literacy og fokus på faglige pointer 
Atlas of Science Literacy, bind 1 (2001) og bind 2 (2007), er ét af flere værktøjer udgivet af 
American Association for Advancement of Science (AAAS) som del af en ambitiøs satsning 
- Project 2061: ”a long-term effort to improve education so that all citizens attain science 
literacy – that is, a basic understanding of the natural and social sciences, mathematics, 
technology and their interactions”.   
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De to bind af Atlas, der dækker imponerende bredt inden for de nævnte områder og som, 
ad afsnittet ovenfor, også inddrager bæredygtigheds-vinkler, globale samspil og Nature of 
Science, er tænkt til inspiration for praktikere og curriculum-udviklere. De kan i A-3 
format købes fra hjemmesiden, men er også tilgængelige i web-version (se referencer). 
Hver af de over 100 atlassider er bygget op som progressionsforløb – linket på langs og 
tværs - fra grundskole til gymnasieniveau. På hvert niveau er der formuleret det vi har 
valgt på dansk at kalde overordnede faglige pointer. Dvs. atlassiderne viser ikke temaer, 
indhold eller for den sags skyld lærings – eller undervisningsmål – men derimod hvad det 
er for en sammenhængende faglig forståelse, som vil kunne give mening for eleverne på 
det pågældende niveau. For eksempel er én af formuleringerne fra indskolingsniveau i en 
progressionslinje om vandets kredsløb:  ”Water can be a liquid or a solid and can go back 
and forth from one form to the other: if water is turned into ice and then the ice is 
allowed to melt, the amount of water is the same as it was before freezing”.  
Denne type komprimerede formuleringer er naturligvis ikke tænkt som læresætninger for 
eleverne, men som en faglig skarphed, der støtter læreren i planlægning af en progressiv 
naturfagsundervisning, der  sagt på Deweysk på det enkelte niveau er en afrundet helhed 
men implicit peger fremad: hvor eleverne via deres praktiske og teoretiske undersøgelser 
kan opnå en afrundet sammenhængende forståelse på deres niveau, der samtidig åbner for 
nye undersøgelser senere i forløbet. 
Ved siden af alle atlassiderne er der en sammenhængende tekst om de pågældende 
tematiseringer og ikke mindst meget grundige referencer til den naturfagsdidaktiske 
forskning, med fokus på den omfattende forskning i elevernes hverdagsforståelser.  
Dvs. formuleringerne af de overordnede faglige pointer bygger på den viden vi har om, 
hvad det er for sammenhænge, der typisk volder problemer for eleverne – forskning der 
også blev inddraget i QUEST modulet.  
Desuden må en overordnet faglig pointe - i min fortolkning - også referere til netop de 
sammenhængende faglige forståelser, der har karakter af det man i forskningen kalder 
core-concepts eller endog threshold concepts (fx Meyer & Land, 2003), som åbner op for 
elevernes transformerede forståelse inden for flere faglige områder. 
Erfaringer fra tidligere brug af Atlas fx i forbindelse med diplomuddannelse i 
naturfagsdidaktik har vist mange styrker ved at udfordre lærere til at tænke i sådanne 
overordnede faglige pointer. Det skærper ens egen forståelse for det faglige indholdsstof og 
jeg vil hævde, det også kan være et skridt på vejen til at kunne formulere præcise og 
evalueringsbare læringsmål – et område hvor vi iflg. den seneste forskning fra EVA har en 
stor udfordring i dansk grundskole (EVA, 2012). 
 

3. Progressionstræet i praksis 

3.1 En kooperativ øvelse  
Deltagerne var i forbindelse med arbejdet under QUEST modulet organiseret i to typer af 
grupper. Først arbejdede de i faggrupper: Natur/teknik indskoling, Natur/Teknik 
mellemtrin, Fysik/Kemi og Biologi/Geografi først med erfaringsudveksling, og dernæst 
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med at formulere overordnede faglige pointer – altså sammenhængende faglige forståelser 
på elevernes niveau - knyttet til Fælles Mål indenfor de tre overordnede faglige 
tematiseringer ”Vand”, ”El og Energi” og ”Krop og Sundhed”.  Dette arbejde tog afsæt i 
undervisningsforløb og lokale erfaringer med elevernes undersøgende aktiviteter, som 
lærerne havde uploadet på fælles konference inden kurset. Denne tilgang har kort fortalt 
reference til forskningen i Pedagogical Content Knowledge (PCK) og kombinationen af et 
narrativt erfaringsbaseret værktøj og et systematisk værktøj i læreres erfaringsudveksling 
og fælles vidensopbygning (fx Loughran, Mulhall & Berry, 2004). Se mere i programmet 
(Nielsen, Pontoppidan & Mogensen, 2012) – her vil jeg fokusere på næste trin, hvor 
progressionstræet blev anvendt og hvor lærerne arbejdede i matrixgrupper, hvor alle fag 
var repræsenteret.  
Grupperne arbejdede samtidigt på to progressionstræer: ét med Fælles Mål og ét med 
overordnede faglige pointer, som lærerne formulerede hen ad vejen ift. et selvvalgt fagligt 
område. De startede typisk med at blive enige om et overordnet tema, i.e. gul post-it 
”Planeten Jorden fra mikro til makro” i figur 1 og 2 nedenfor. Nogle grupper startede dog 
mere ”holistisk”, ud fra et spørgsmål, som fx eksempliceret under Geografi i figur 1 og 2 
nedenfor: Hvordan kan ”det geologiske kredsløb” arbejdet med i 8 klasse ses ind i en 
progression på langs og på tværs?  
Derefter identificerede lærerne de relevante Fælles Mål (klippe klistret på post-its) og først 
efter en grundig udlugning og diskussion blev de typisk enige om 3-4 progressionstråde til 
plakaten (pink post-its i figur 1 og 2), og arbejdede derefter videre parallelt med at sortere i 
Fælles Mål og formulere faglige pointer. Brugen af post its gjorde hele denne proces 
fleksibel og gav mulighed for at alle gruppedeltagere var aktivt involveret (typisk stående 
omkring borde med plakaterne). 
Der blev arbejdet med en mangfoldighed af tematiseringer, som nævnt dog typisk med 
reference til nogle af områderne med enslydende Fælles Mål i overbygningen – uden at 
dette var et krav. Denne del af gruppeopgaven var lagt helt åbent ud.  
I figur 1 og 2 er vist et enkelt eksempel på, hvordan sådanne to plakater kunne se ud 
(eksempler udarbejdet af forfatteren). Der var mange kreative fortolkninger, fx var der 
nogle grupper der helt ”afskaffede” fagene i overbygningen, nogle der arbejdede med en 
tredje farve post-its med konkrete forløb og ideer til undersøgende aktiviteter og IBSE 
start-spørgsmål, og andre der konkret brugte ”røde tråde” på plakaterne for at illustrere 
progressionsforløb på langs og sammenhænge på tværs, ligesom det er gjort i Atlas. Vi 
lagde op til, at grupperne skulle være medudviklere, så alle kunne gå fra kursusgangen 
med mangfoldige muligheder for tilgange, til at tage med hjem til det lokale fagteam.  
 

3.2 Et eksempel: Planeten Jorden – fra mikro til makro 
De to progressionstræer i figur 1 og 2 blev som nævnt lavet ud fra startspørgsmålet om, 
hvordan det geologiske kredsløb kunne ses ind i en progression på langs og på tværs.  
De tre progressionstråde : ”Byggestene”, ”Jorden og livets udvikling – 4,5 mia år ” og 
”Solsystemet og Universet” er udtryk for et valg. De kunne naturligvis se anderledes ud 
med afsæt i det samme startspørgsmål. Man kan fx sige, at der kunne være god mening i at 
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have et underområde af arbejdsmåder og tankegange med på alle plakater, ad. pointen 
med arbejdsmåder og tankegange som overordnet CKF område fra Naturfag i tiden (2012). 
Elementer af arbejdsmåder og tankegange var faktisk med på flere af de plakater lærerne 
udarbejdede, og blev generelt grundigt diskuteret under arbejdet, fx i relation til elevernes 
undersøgende aktiviteter, bl.a. fordi IBSE var en fælles referenceramme fra modul 1 i 
QUEST. 
Progressionstråden ”Byggestene” i figur 1 og 2 refererer til de Fælles Mål fra Natur/Teknik 
faghæftet, der handler om at sortere og navngive stoffer og materialer fra dagligdagen. I 
figur 2 er disse mål fortolket om til nogle overordnede faglige pointer med fokus på 
sortering af sten, både efter elevernes egne formulerede og faglige kriterier. Kriterier er her 
tænkt som et kodeord for at fremhæve, at understøttelse af elevernes forståelse af, hvad det 
vil sige at formulere egne kriterier – eller sortere efter andres - er helt central. Man kan 
lave mange sorteringsaktiviteter i Natur/Teknik uden dette centrale fokus, og nogle gange 
kan det sagt lidt groft blive en slags ”activitymania”: aktiviteter for aktiviteternes egen 
skyld, hvor eleverne har været aktive og sikkert også har haft det sjovt, men ikke 
nødvendigvis har lært noget, de kan bruge i andre naturfaglige sammenhænge. Jeg vil 
hævde, at fokus på kriterier er en slags tærskelbegreb (se reference til threshold concepts 
overfor), der senere kan åbne op for en bredere forståelse også af Nature of Science og 
systematisk videnskabelig undersøgelse (Inquiry). Disse faglige pointer er forsøgt 
formuleret, så de peger progressivt frem mod både indre og ydre processer i geologien og 
mod opbygning af grundstoffer og kemiske forbindelser (Fysik/Kemi).  
Progressionstrådene ”Jorden og livets udvikling over 4,5 mia år” og ”Solsystemet og 
Universet” er tæt sammenvævede på tværs og peger frem mod alle tre fag i overbygningen.  
I formuleringen af de faglige pointer er der fokuseret meget på kendte hverdagsforståelser 
inden for området. Fx har Fælles Mål fra 4.klasse om, at eleverne skal kende til månens 
bevægelse om jorden og jordens bevægelse om solen og forbinde det med dagligdags 
fænomener som årstider, givet anledning til formulering af to adskilte pointer, dels om 
månens faser og dels om årstiderne, da der inden for disse områder er kendte og ofte 
relativt hårdlivede hverdagsforståelser.   
I Natur/Teknik 6 klasse introduceres det gennemgående tema livets opståen og udvikling. 
Den faglige pointe i 6 klasse, der kobler liv til uorganisk kemi (byggestenene) og livets 
udvikling, bl.a. begivenheder med masse-uddøen, kunne sikkert også med fordel have 
været delt op – i hvert fald hvis man skal skele til de relativt korte formuleringer i Atlas. 
Figur 2 må ses som et ”work in progress”, noget som jeg i øvrigt mener ligger i naturen af 
disse progressionstræer – fx er der heller ikke i figur 2 formuleret faglige pointer til alle 9. 
klasses mål. Se mere om det inkrementelle i arbejdet med progressionstræer i afsnit 4.  
 
Se også mere nedenfor om, hvordan der erfaringsbaserede: lærernes undersøgelser af 
elevernes hverdagsforståelser i egne klasser i oplægget til arbejdet hjemme på skolerne 
blev forsøgt koblet til det systematiske arbejde i teamet med progressionstræer og lokal 
læseplan. 
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Figur 1: Progressionstræ med Fælles Mål. Forstør op for at læse de enkelte post-its. 
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Figur 2: Progressionstræ med overordnede faglige pointer. Forstør op på skærmen. 
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4. Brug af progressionstræet i naturfagsteamet 
Gruppearbejdet med progressionstræet var i QUEST kun en del af modul 2. En anden 
vigtig del har været fokus på undersøgelse af elevernes begrebsforståelse, og diskussion af 
hvordan man som lærer kan undersøge og understøtte den - med inddragelse af det vi ved 
fra forskningen om elevers typiske hverdagsforståelser. Baggrund for -, tilgange til – og 
erfaringer fra dette arbejde beskrives grundigt andetsteds (Nielsen, 2013).  
I næste afsnit – 4.2 - er der kort reference til hvordan og hvorfor dette bottom-up arbejde 
med lærerenes egne erfaringer og narrativer kobles med de mere systematiske og 
strukturerede tilgange til at skabe overblik over den røde tråd i naturfagsundervisningen.  
Først dog lidt fra lærernes evalueringer efter modulet, dvs. efter hele QUEST-rytmen med 
3 kursusdage, en periode til det lokale arbejde, én kursusdag, en ny periode til lokalt 
arbejde og en sidste kursusdag (Nielsen m.fl., 2013). 

4.1 Evalueringer fra QUEST modul 2 
Dette korte afsnit må ikke ses som en uddybende diskussion af evalueringsresultaterne, 
blot som et overblik, hvor lærernes generelt positive evalueringer af brugen af 
progressionstræerne sættes i perspektiv. Kort om evalueringen kan siges, at der i QUEST 
evalueres både kvantitativt – skema efter hvert modul – og kvalitativt med bl.a. 
klasserumsobservationer og interview. Det der her henvises til er hovedsageligt 
evalueringsskemaerne. De viser, at over 60 % af deltagerne har oplevet et stort eller meget 
stort udbytte fra modul 2 og kun 2 % et lille udbytte. Endvidere kan det fremhæves, at 
halvdelen af deltagerne i en åben kategori spontant nævner progressions-træet og arbejdet 
med faglige pointer som noget, der har været særligt godt ved modulet.  
Vi anser i udviklingsgruppen disse evalueringer som meget tilfredsstillende, men det skal 
ikke få os til at hvile på laurbærerne– vi vil fortløbende anvende evalueringsresultaterne til 
at kvalificere QUEST.  
 
Blandt de positive kommentarer var, at progressionstræet gør arbejdet konkret og giver 
overblik. Det opleves af mange som et rigtigt godt redskab til at involvere kolleger i 
processen med lokal læseplan, og flere af lærerne henviser til, at arbejdet med træet bliver 
en slags enzym for den faglige dialog  i naturfagstemaet: 

Jeg synes at arbejdet med progressionstræerne var meget godt – det var en meget konkret 
øvelse, som jeg kunne tage med hjem på skolen og lave i fagtemaet. Træerne var gode til at 
få en faglig snak ud fra – hvordan er det progressionen er, og hvordan får vi skabt 
progression på vores skole. Det har været rigtigt positivt at dele med kollegerne hjemme på 
skolen. De var engagerede og optaget af arbejdet…. 

 
Nogle fremhæver særligt videndeling på tværs af skolerne og at Fælles Mål bliver sat i 
relief: 

Det har været rigtigt godt at sidde med kolleger fra andre skoler/kommuner og diskutere 
faglige pointer ift. progressionstræet. At få snakket så dybdegående med Fælles Mål…. 

 
Der er også enkelte, der fremhæver gruppearbejdet med træet på kursusdagene positivt, 
men synes det har været svært at involvere kollegerne hjemme:  
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Træerne var gode at lave i QUEST-regi, men lidt svære at overføre og formidle til 
lærerstaben på egen skole…. 

 
Og enkelte der i åben kategori om noget, der har været mindre vellykket, fremhæver det 
tidskrævende i arbejdet med træerne: 

Progressionstræer. Kan godt se ideen bag ved, men synes det var alt for omfattende at 
starte på egen skole. Men der var gode diskussioner med kollegerne…. 

 
Anbefalingen til evt. brug af progressionstræerne fremadrettet må være, at fleksibilitet er 
helt centralt. Lærerne – også dem der nævner udfordringer – fremhæver den faglige dialog 
i naturfagsteamet. Fagteamets dialog om naturfagsdidaktik og elevernes læring er en 
nøglefaktor i formålet med QUEST, og et led i fagteamets udvikling som professionelt 
læringsfællesskab er vel netop, at man griber forskningsresultater og nye værktøjer og 
metoder, men samtidig er medkonstruerende ift. hvordan det giver mening og bedst bliver 
et enzym i den lokale udvikling. I nogle kontekster kan brugen af et værktøj som 
progressionstræet måske mere handle om processen end om produktet. 
 
Udover lærere der positivt fremhæver progressionstræet er der også mange, der fremhæver 
udbyttet af at arbejde med undersøgelse af elevernes begrebsforståelse. Ideen ved design af 
modulet var, at disse to elementer skulle spille sammen i synergi. Min umiddelbare 
vurdering på baggrund af evalueringsmaterialet er, at denne intenderede kobling mellem 
progressionstræer og lokale klasserumsundersøgelser ikke nødvendigvis er blevet tydelig 
for deltagerne, men jeg vil alligevel kort her referere til baggrunden for dette design af 
modulet. 
     

4.2 Afsæt i både erfaringer/narrativer og overblik/struktur 
I henhold til beskrivelsen af modulet (Pontoppidan, Nielsen & Mogensen, 2012) var 
formålet, at deltagerne fik erfaringer med metoder til at arbejde med progression/lokal 
læseplan, som afsæt for at kunne planlægge og gennemføre en undervisning, der er 
begrundet i både forskningsbaseret viden om – og lokaleundersøgelser på skolen af - 
progression i elevernes begrebsforståelse indenfor konkrete naturfaglige indholdsområder. 
Læringsmål var med reference til QUEST-didaktikken formuleret på flere niveauer, bl.a. 
var det målet, at lærerne kunne 

• anvende metoder til brug for udviklingen af en lokal læseplan på egen skole 
herunder metoder til undersøgelse af naturfagsundervisning.  

• reflektere over og diskutere progression i naturfagsundervisningen med reference til 
viden fra forskning om elevers naturfaglige begrebsudvikling. 

Forskellige værktøjer til systematisk undersøgelse af elevernes begrebsudvikling blev 
anvendt, bl.a. de såkaldte grubletegninger og indsamling af elevernes 
tegninger/begrebskort ud fra et konkret fagligt spørgsmål.  Evalueringen viser mange 
positive erfaringer både ift. den enkelte lærers forståelse af, hvordan egne elever tænker 
om naturfaglige fænomener og sammenhænge og ift. disse artefakters rolle til at 
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igangsætte diskussion i naturfagstemaet. Det kan fx nævnes, at der i en 4 klasse på én af de 
deltagende skoler blev indsamlet ”Tegn og skriv” fra alle elever af, hvorfor der er dag og 
nat på jorden, hvorfor årstiderne skifter, hvorfor månen ikke altid ser ens ud og hvordan 
solen, jorden og månen bevæger sig ift. hinanden – både inden og efter forløbet. Den 
pågældende lærer fremhæver positivt - og med lidt overraskelse – i interview den store 
indsigt dette gav, bl.a. i at flere elever forvekslede bevægelser ifm. dag og nat og årets gang, 
og at der var mange kreative, men ikke faglig korrekte, forklaringer på det med månes 
faser (fx skyer der dækker) og årstider (fx at jorden går ud og ind af solsystemet). Hun 
fremhæver, at det var med til at fokusere hendes planlægning af undervisningen og ”gav liv 
til” fagteamets fælles undersøgelse og diskussion. Dette og fortolkning af elevernes 
udvikling baseret på tegningerne efter forløbet vil bliver beskrevet andetsteds (se 
www.questprojekt.dk , hvor der vil komme en reference). Målet med at inddrage eksemplet 
her at fremhæve, hvordan denne type diskussion i et fagteam giver en anden type indsigt – 
mere narrativ og erfaringsbaseret – der supplerer den systematiske beskrivelse af de 
overordnede faglige pointer baseret på Fælles Mål, 4. klasse der ses i figur 2.  
Fælles Mål og diskussion af progression og læseplan kommer på en hel anden måde ind 
under huden når der skabes fælles reference til nogle konkrete elevers naturfaglige 
erkendelsesudvikling.   
Det fremhæves flere steder i forskningslitteraturen, at det er centralt, at lokale lærende 
fællesskaber både sam-konstruerer en forståelse baseret på den systematiske viden 
(forskning mm) og selv arbejder videns-producerende. Selv om denne kobling måske ikke 
blev helt klart for deltagerne i QUEST modulet er anbefalingen fremadrettet løbende at 
overveje, hvordan det lokale arbejde i et naturfagsteam med lokal læseplan ”kan få liv” ved 
en sådan deling af erfaringsbaseret viden fra naturfagsundervisningen på skolen. Det kan 
være med til at sikre det brede ejerskab til den lokale læseplan. 

 

4.3 Forslag til hvordan træerne kan bruges i et fagteam 
Afslutningsvis er der her i punkopstilling nogle ideer til, hvordan progressionstræet vil 
kunne anvendes lokalt i et fagteam: 

• I arbejdet med lokal læseplan kan man både bruge træet til at få gang i de 
indledende drøftelser, mellem lærerne i de forskellige fag, og til konkret at 
udarbejde bud på progression inden for udvalgte faglige temaer, som man lokalt vil 
fokusere på i læseplanen. 

• Træet er måske mest et værktøj i processen end det er en smart måde at lave layout i 
den endelige læseplan? Det er muligt som i figur 1 og 2 her at tage et foto, der kan 
ligge online og forstørres op så forskellige træer efterhånden kan samles. Der kunne 
dog være brug for at eksperimentere med at finde en god IKT-version. Nogle af 
QUEST lærerne gik i gang med at skrive deres ”færdige” træer ind i mindmeister-
filer, uden der dog på nuværende tidspunkt findes en hel god skabelon til dette. 

• Som udgangspunkt er det ikke meningen, at træet skal bruges til på den enkelte 
skole systematisk at dække alle områder. Det vil være et kæmpe arbejde – en 
udfordring som også fremhæves i evalueringerne ovenfor. Det er netop tænkt 
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inkrementelt – altså som en løbende proces – og man vil fx også kunne 
erfaringsudveksle og dele på tværs af skoler.  

• På skoler hvor der allerede er lavet lokal læseplan vil træerne fortsat kunne bruges 
til at få denne i spil, ved fx hvert skoleår at vælge et fagligt område fra læseplanen, 
som man vil have særligt fokus på i fagteamets diskussioner – og diskutere Fælles 
Mål i progression og overordnede faglige pointer inden for dette særlige område. 
Her vil det give god mening at inddrage undersøgelse i lokale klasser som 
eksemplificeret ovenfor. På den måde kan læseplanen både være et færdigt 
dokument, men også et element i fagtemaets fortsatte proces, hvor også nye kolleger 
inddrages. 

• Mange skoler begynder efterhånden at indføre særlige fagdage, både til naturfagene 
og til andre fag. I forbindelse med planlægning af sideløbende aktiviteter i 
Natur/Teknik og naturfagene i overbygningen på sådanne dage vil træet kunne være 
et værktøj. Hvis man fx ser på figur 1 og 2 giver de implicit et billede af, hvordan 
man på forskellige progressionstrin kunne arbejde med undersøgelser inden for det 
samme overordnede tema – så eleverne kan inspirere hinanden på kryds og tværs. 

 
Det var blot nogle ideer - som nævnt i indledningen hører vi meget gerne om jeres ideer og 
erfaringer. 
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