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1. Indledning 
Denne rapport er den første af samlet set to rapporter, som hører til evalueringsaftalen i 

forbindelse med projekt Syd (omtalt som delrapport a i kontrakten). Den er først og fremmest 

udformet til projektledelsen, så den på et informeret grundlag kan træffe de nødvendige 

beslutninger i resten af projektets løbetid. Samtidigt udgør den en del af den endelige rapport og 

kan som sådan også læses som et delresultat af projektet. Rapporten kombinere en lang række 

forskellige kilde af data i et forsøg på at se tematiske pointer i et meget bredt projekt. 

Sammensætningen af så mange forskellige aktører på forskellige uddannelser og i både den 

private og offentlige sektor har været en stor udfordring for evalueringen af projektet. Den 

almene anvendelighed (generaliserbarheden) af de fremlagte resultater her kan således nemt 

anfægtes. En 5 elevers fra en heldagskoles besøg på et vandrensningsanlæg er svært at 

sammenligne med et samarbejde mellem lærere fra Social og Sundhedsassistentuddannelsen og et 

selvstændigt økologisk andelsmejeri. Ikke desto mindre er der væsentlige erfaringer at uddrage af 

det foreløbige projekt, som kan være af interesse og anvendelighed for andre end projektgruppen. 

Det tematiske tværsnit, som vi har lagt ned over vores undersøgelser afspejler et forsøg på at gøre 

de konkrete cases mere alment tilgængelige. Således er nedenstående (den kvantitative del) 

inddelt i fire afsnit efter de fire temaer, som var bærende i evalueringen, og hvert afsnit indledes 

med en sammenfatning til at hjælpe læseren. Efterfølgende gennemgås hvordan de enkelte 

undersøgte forløb fungerede ift. det enkelte tema. Vi har med andre ord valgt at medtage en høj 

detaljegrad i vores afrapportering af undersøgelserne, så interesserede kan få lejlighed til at se, 

hvordan vi når frem til vores tematiske konklusioner og i sidste ende til de overordnede pointer, 

som denne delrapport indeholder.   

Evalueringsgruppen har bestået af Niels Fonsbøl, Fie Lykke, Jan Alexis Nielsen og Jan Sølberg 

fra Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.  

  



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Den kvalitative evaluering 

  



7 

 

2.1. Indsamling af data og dataanalyse 

I samarbejde med projektledelsen udvalgte evaluatoren i januar 2012 fire arbejdsgrupper, der 

skulle fungere som cases for den kvalitative evaluering: Rybners Gymnasium/Radiologisk 

afdeling, Nyborg Heldagsskole/Birkhovedskolen/Nyborg Rensningsanlæg, SOSU 

Syd/Naturmælk, og Svanninge skole/Trente Mølle. Udvalget blev foretaget så casene 

repræsenterede forskellige typer arbejdsgrupper og forskellige grader af progression i projektet. 

For at styrke udgangspunktet for den kvalitative evaluering blev der indsamlet forskellige typer af 

data
1
: 

 Semi-strukturerede og åbne interviews af en række af de skolelærere, der deltog i de fire 

arbejdsgrupper 

 Semi-strukturerede og åbne interviews af en række repræsentanter fra de uformelle 

aktører i arbejdsgrupperne 

 Semi-strukturerede og åbne interviews af en række af de elever, der deltog i de udviklede 

forløb 

 Feltobservationer under forløb/skolebesøg hos de uformelle aktører 

 Feltobservationer i forbindelse med møder blandt arbejdsgruppedeltagere 

Alle interviews var åbne og semistrukturerede, og de blev foretaget på baggrund af en 

interviewguide. Der var særskilte guides til henholdsvis lærere og elevgrupper. På baggrund af 

disse interviewguides kunne interviewerne spørge til prædefinerede dimensioner samt forfølge 

temaer, der udsprang af det, informanterne sagde. Der var overordnet fire dimensioner som blev 

søgt belyst:  

 Lærerperspektivet: Lærernes udsagn om det lærings- og undervisningspotentiale som 

projektet har affødt igennem de udviklede forløb. Herunder også lærernes vurdering af om 

det enkelte forløb (eller dele heraf) kan eller vil indgå som en del af deres fremtidige 

undervisning.  

 Elevperspektivet: Elevernes udsagn om læringspotentialet, samt andre potentialer, af de 

enkelte forløb. 

                                                 
1
 Da der var forskel på, hvor langt de enkelte arbejdsgrupper med deres udviklingsarbejde var det ikke muligt at 

indsamle alle disse datatyper systematisk og for alle arbejdsgrupper.  
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 Arbejdsgruppernes genese: Hvordan italesætter deltagerne i arbejdsgruppen deres 

motivation til at indgå i arbejdsgruppen, og hvordan blev relationen mellem 

arbejdsgruppens deltagere skabt og evt. udviklet? 

 Tegn på varige, bæredygtige forandringer hos arbejdsgruppen: Eventuelle tegn på 

muligheder/barrierer for at projektet har haft en forandrende indvirkning på 

arbejdsgruppernes praksis.  

Umiddelbart efter hvert interview/feltobservation samlede deltagere af evaluatorgruppen deres 

førstehåndsindtryk. På den baggrund blev der fremsat opmærksomhedspunkter for den 

efterfølgende analyse.  Disse opmærksomhedspunkter rummer således såvel tematikker, der var 

prædefineret, og tematikker, der udsprang af interviewene. Dette arbejde resulterede i en liste af 

analysekoder. Disse koder angår primært innovation, undervisningshåndtering, naturfaglighed, 

elevudbytte, og læreteams.  Efterfølgende blev alle interviews inddelt i kortere sekvenser, hvor 

hver sekvens blev tildelt én eller flere koder. Alle sekvenser blev annoteret og væsentlige citater 

blev transskriberet.  

2.2. Lærerperspektivet 

Generelt set har projekt banet vejen for afprøvning og videreudvikling af en række forløb, hvor 

naturfaglighed var et centralt omdrejningspunkt. Og på dette punkt giver lærerne udtryk for at 

have lykkedes. Samtidig spillede autentisitet ind som en væsentlig kvalitet i de forskellige forløb. 

En anden gennemgående drivkraft fra lærerperspektivet var, at arbejdsgrupperne gerne ville 

kunne fortsætte med at anvende forløbene og at andre også gerne skulle kunne have glæde af det. 

2.2.1. Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus 

Lærerne så Projekt Syd forløbet som en mulighed for at give et nyt ansigt til det vanlige 

naturfaglige indhold. Fremfor alt udtrykte den lærer, der blev interviewet, at eleverne igennem 

forløbet helt sikkert indså en kobling mellem stof og anvendelse: Vores tanke er, at vi gerne vil få 

eleverne til at se, hvordan naturvidenskab skal bruges i de forskellige jobs, man kan tage. 

Derudover er det forhåbentligt en spændene afveksling fra vores normale undervisning.  

Ifølge læreren var forløbet faglig set en rigtig god erstatning for den normale undervisning og 

vedkommende oplevede, at eleverne blev mere motiverede, og at samtlige elever arbejdede 

engageret under besøget på radiologisk afdeling. Denne lærer fortalte: Eleverne får indsigt i et 

område de ikke kendte. De lærer noget kernepensum. Jeg kan simpelthen lade være med at lave 
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noget andet som jeg ellers ville have lavet med dem. For os har det hele tiden været afgørende at 

det var noget fagligt. Altså vi siger ikke man tager bare et røntgenbillede og så kaster knoglen en 

skygge. Vi har den faglighed, der skal til at forstå, hvorfor ser knoglerne anderledes ud på et 

røntgenbillede end væv. Og det gør også, at man måske kan motivere dem lidt mere til den 

daglige undervisning, fordi det gør faktisk, at de kan se, at det bruges faktisk. Endvidere fortalte 

læreren, at forløbet har været godt til at fange mange forskellige elever med forskellige interesse - 

for eksempel både piger og de nørdede drenge. Det var tydeligt, at denne lærergruppe nød det 

kollegiale udviklingsarbejde, og at de så et stort potentiale i det resulterende forløb. 

På denne måde anså lærerne forløbet som aldeles fagligt, samtidigt med at det var motiverende og 

anvendelsesorienteret. Lærerne erfarede dog, at det er vigtigt at investere tid i at afstemme det 

sprog, der bruges på skolen til det sprog der bruges på radiologisk afdeling. Personalet på 

radiologisk afdeling bruger simpelt hen andre ord end de ord, der bruges om fysikkens 

fagbegreber.  

Den interviewede lærer fortalte, at forløbet kunne være interessant for andre fysiklærere i landet: 

Hvis man kommer ud og overbeviser [lærere] om, hvor fagligt det er så ville [de] sige 'Yes!, det 

gør vi’. Endvidere mente læreren, at forløbet var lige til at overtage, da alt nødvendigt materiale 

foreligger. Denne lærer understregede dog, at det er centralt med en god kontakt til personalet på 

den afdeling, der er vært for besøget; og at det ikke altid kan være ligetil at skabe denne kontakt: 

Forløbet virker kun, hvis man skaber en kontakt mellem én gymnasielærer og et par radiografer, 

men jeg tror også, at man skal ud og hjælpe med at skabe den her kontakt, for hvis vi skriver ud 

om, at vi vil gøre sådan og sådan, det tror jeg ikke har nogen virkning.  

2.2.2. Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg: 

I denne arbejdsgruppe udviklede deltagerne et forløb omkring rensning af vand. Forløbet havde 

tre dele: (a) En forberedelse på klassen, hvor eleverne så film på vandetsvej.dk, så slides med 

billeder af de forskellige elementer på Nyborg rensningsanlæg, og løste små opgaver omkring det 

teoretiske i vandrensning; (b) et besøg på selve Nyborg rensningsanlæg, hvor eleverne i gruppe 

blev vist rundt, studerede beskidt vand igennem et mikroskop, skulle tegne vandets vej gennem 

Nyborg rensningsanlæg, og foretog forskellige forløb; og (c) efter besøget svarede eleverne på en 

multiple choice test.  

Forløbet blev afprøvet flere gange på begge skoler (på Nyborg Heldagsskolevar det samme 

klasse, der deltog). Den interviewede lærer på Birkhovedskole fortalte, at forløbet i fremtiden 

ville blive organiseret omkring et (bræt)spil, hvor eleverne skal placere brikker med billeder af 

stationerne på Nyborg rensningsanlæg i rigtig rækkefølge. Udviklingen af spillet skete på 

baggrund af de første afprøvninger af forløbet: Vi kunne se med 9. klassen at – det var en 8. 

klasse jeg prøvede det med, og med 9. klassen der var der i mandags – der var måske lige lidt nok 

kød på. Så vi er nok nødt til at udvide opgaveomfanget lidt, men det har vi nogle ideer til. Vi har 

nogle spil, hvis det kommer op og køre også, så er der i hvert fald rigeligt materiale. 
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Ifølge læreren fra Birkhovedskole er læringspotentialet helt klart stærkt forbedret [i forhold til en 

almindelig rundvisning]. Det er jeg slet ikke i tvivl om, og de 8. klasser, jeg har prøvet det med, 

de har jo ikke rigtigt kemiske forudsætninger eller kemisk viden. Alligevel svarer de utroligt 

korrekt på mange [spørgsmål]. De har gode svarprocenter på de multiple choice på nettet. Så mit 

indtryk er klart, at de har mere med, end hvad mine elever plejer at have fra det besøg. Dette 

læringspotentiale forklarede læreren ved, at eleverne havde alle sanserne i brug, at eleverne 

deltog i aktiviteter i laboratoriet, og at eleverne skulle arbejde med billeder fra anlæggets 

stationer inden besøget.  

Læreren fra Nyborg Heldagsskolefortalte, at eleverne synes det udviklede forløb var bedre end 

den almindelige undervisning, fordi det var meget hands-on arbejde under besøget. 

Vedkommende fortalte også, at det faktum, at udviklingen skete i samarbejde med laboranten, 

gjorde forløbet mere autentisk. Ifølge læreren har eleverne været positive omkring, at de var 

aktive på besøget, og at de ikke bare skulle kigge på. Læreren er sikker på, at det har rykket noget 

hos eleverne fagligt. Generelt var denne lærer så tilfreds, at vedkommende er sikker på, at 

forløbet vil blive en fast del af undervisningen: Jeg er virkelig stolt af det, vi har fået lavet. Og 

det har løftet det så mange takker på så mange niveauer; og det har i forvejen været okay. 

2.2.3. Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk: 

Produktet i denne arbejdsgruppe bliver en video i flere dele, om mikroorganismers 

vækstbetingelser i mejeriproduktion. De to lærere der blev interviewet fortalte, at sigtet var at 

gøre deres naturfagsundervisning mindre teoretisk, fordi de har en gruppe elever, som ikke er 

vant til at tænke naturfagligt. Deres elever har mange forskellige baggrunde, men fælles er, at de 

har mange udfordringer: De er en svag målgruppe. Lærernes mål var at gøre [naturfaget] 

nærværende, mærkbart, [og] hångribeligt. Så teori og praksis kommer til at hænge sammen".  

På det tidspunkt hvor arbejdsgruppen blev interviewet, var produktet stadig på tegnebrættet. Det 

var således svært for arbejdsgruppen at vurdere det læringsmæssige potentiale i det resulterende 

forløb. Dog havde lærerne en række kvalificerede bud på, hvorfor forløbet vil blive nyttigt. Dette 

angik frem for alt, at det faglige emne tematiseres fra et hverdagsperspektiv (mælkeproduktion), 

og at arbejdsformen i forløbet omkring videoen langt hen ad vejen bliver undersøgelsesbaseret 

(’hvordan laves den bedste mælk?’). De forsøg vi har nu har mere været en opskrift: 'Tag noget 

blod og put det op i noget vand, hvad sker der så?' Men vi vil prøve at vende det nu i forhold til, 

at det er deres undringer [der leder til forsøgene]. Derfor får de ikke den her stramme 

vejledning. Lærerne virkede optimistiske omkring, at deres video kan bruges af andre. Især 

fortalte de, at teoridelen, differentieres i alle retninger, og at videoen er oplagt til andre SOSU-

skoler. Vi håber da andre kan få glæde af det.  

Én af de interviewede lærere fortalte, at de er spændte på, om det lykkes at skabe denne undring 

hos eleverne: Udfordringen bliver at lære dem den her undring. De har rigtigt svært ved at finde 
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frem til, hvorfor er det at det er sådan, altså forholde sig kritisk til det  Så hvis naturfagsdelen 

kan være med til at få hul på den her måde at tænke på, så synes jeg vi er nået rigtigt langt.  

2.2.4. Svanninge skole/Trente Mølle: 

Denne arbejdsgruppe udvikler løbende en hjemmeside, der faciliterer en undersøgelsesbaseret 

arbejdsproces omkring lys gennem en række forsøg. Der er ingen tvivl om, at denne 

arbejdsgruppe vil fortsætte udviklingen af forløbet; og at de fortsat vil bruge forløbet og 

inspirationer fra forløbet i deres fremtidige undervisning. 

Lærerne brugte en personlig hjemmeside, som én af lærerne havde stående. Denne hjemmeside er 

blevet til en portal for både lærerne og eleverne. De satte pris på, at NTS centret gerne vil linke til 

siden, for så kan de i fremtiden løbende justere materialerne. Hjemmesiden virkede som en 

stilladsering med hints, som eleverne kan få, hvis de går i stå. Dette var ifølge lærerne en god 

måde at differentiere undervisningen på: De kan selv bestemme hvilken vej de vil gå, men de 

arbejder alle med det samme. En anden lærer fortalte at nogle [elever] når én opgave, og nogle 

når fire opgaver, fordi vi ikke alle skal vente på, at nogle bliver færdige. Den 

undervisningsdifferentiering sker nogenlunde af sig selv. 

Det var tanken, at eleverne skulle kunne gå til forsøgsopgaverne selvstændigt, og at de 

elevgrupper, der havde problemer, kunne få løst problemerne via prædefinerede hints på 

hjemmesiden. Sigtet var, at eleverne kunne nå til konklusioner i deres eget sprog, og at lærerne så 

hjælper eleverne til at oversætte det til fagsprog. Én lærer understregede, at målet er jo, at vi 

gerne vil væk fra de her bageopskrifter, altså det her med at [eleverne] kun skal gengive nogle 

forsøg som andre har lavet; altså det er sjovere det her med faktisk at lave nogle opdagelser. Og 

så kan man så overføre det til det generelle bagefter. Lærerne anerkendte dog, at opgaverne på 

selve besøget ikke som sådan var åbne og undersøgelsesbaserede. Både lærerne og formidleren 

fra Trent Mølle fortalte, at dette var et første forsøg, som skal videreudvikles. Der var mange nye 

tiltag (måleudstyr og iPads) som de afprøvede for første gang. Dette var med at til at gøre det hele 

lidt mere bundet. Én lærer fortalte, at vi kunne måske også have gjort nogle af de her 

lysmålings[opgaver] lidt mere åbne, hvis vi havde haft mere tid [på Trente Mølle]. 

Det var lærernes indtryk, at denne arbejdsform virkede godt, og at eleverne faktisk arbejdede 

selvstændigt og undersøgelsesbaseret. Lærerne fortalte, at der næsten er stof nok til et helt års 

forløb om lys. Hjemmesiden kunne derfor virke som ressourceportal, som andre lærere kan 

plukke fra til forløb i 7-9 klassetrin: Noget af det vi tænkte med denne her hjemmeside, det var 

ikke nødvendigvis, at en klasse skulle nå det hele igennem. Men [at] man kan vælge noget ud. 

Men for os har det været kunsten at begrænse os. Der har været tusind ting som vi godt har 

kunne tænke os. Generelt udtrykte lærerne at eleverne i højere grad end normalt var engagerede 

og selvstændigt drevne i forløbet. Disse lærer havde tydeligvist indtryk af, at eleverne på skolen 

var blevet gode til, og glade for, de frie forløb, der tager udgangspunkt i deres egen undring, og 

hvor de selv skal tage ansvar.  
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Lærerne var motiverede ved tanken om at det forløb, de udvikler, bliver gjort tilgængeligt for 

andre lærere. De fortalte, at der naturligvis er nogle ting, man som lærer skal være opmærksom 

på, når man gennemgår et forløb af denne type. For eksempel at det var vigtigt at fortælle 

eleverne, at det er fint, at de finder deres egen vej til målet, og at det er i orden at tage omveje. 

Endvidere understregede lærerne, at det tog længere tid at gennemføre sådanne forløb, men at 

elevernes bedre kunne huske det faglige indhold, fordi eleverne fik mere ejerskab over det det 

laver. Endvidere mente én af lærerne at, når vedkommende skal undervise på niende klassetrin og 

forberede elever til eksamen, kan det blive svært, hvis ikke umuligt at anvende den 

undersøgelsesbaserede fremgangsmåde: Måden som den prøveform [til 9. klasse] jo er, som jo 

ikke er særlig åben, så kan jeg ikke køre særligt meget på den måde her, fordi jeg har simpelthen 

så meget jeg skal nå at knalde igennem, for at jeg kan nå at lave det X antal prøvespørgsmål som 

jeg skal. Også formidleren fra Trente Mølle beskrev dette som en mulig hindring. Generelt mente 

han, at det er ærgerlig med den nye fokus på boglig biologividen i eksaminer, hvor det der rykker, 

det er at komme ud og få nogle waders på og se på nogle dyr og lave nogle undersøgelser selv.  

2.3. Elevperspektivet 

Eleverne havde ligesom lærerne et meget positivt udbytte af de forskellige forløb, som blev 

gennemført. Flere af eleverne var i stand til at udpege vigtigheden af, at de var godt forberedte 

fagligt set, inden de besøgte partnervirksomheden. I tråd med hvad lærerne forventede, så var 

besøget med til at synligøre anvendelsesmulighederne i det faglige stof, som var blevet 

gennemgået inden. Det betød en del for eleverne, at det var autentiske arbejdspladser med 

autentiske fagpersoner i de to af forløbene. Miljøskiftet blev fremhævet som et positivt aspekt, 

selvom udbyttet blev italesat på forskellige måder i de forskellige forløb. Et gennemgående træk 

var dog, at eleverne syntes, at det var mere interessant at opleve de faglige fænomener i 

”virkeligheden” fremfor i klassen.  

Som det fremgår af beskrivelsen af arbejdet med Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk (se 

2.2.3), så havde de ikke på undersøgelsestidspunktet gennemført en afprøvning af deres produkt, 

så dette forløb er ikke inkluderet i disse overordnede konklusioner. 

2.3.1. Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus 

Der var generel begejstring over besøget blandt de adspurgte elever. Én elev fortalte, at det var 

dejligt også at komme væk fra selve klasselokalet, det kan godt være ensformigt kun med 

tavleundervisning hele tiden. Men udover dette miljøskifte væk fra tavleundervisningen, 

understregede eleverne generelt, at besøget realiserede den teoretiske skolefysik fra 

undervisningen. Én elev fortalte, at jeg synes, det fede ved det var, at vi har haft utroligt mange 

moduler og en hel masse fagligt om det inden. Og så vi kom for at se, hvordan det rent faktisk 
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fungerede. En anden elev sagde, at besøget gør også fysik mere relevant for os, at det ikke bare er 

et eller andet som vi sidder i et klasse lokale og laver, mens en tredje elev fremhævede, at 

besøget gjorde, at vi ser, hvordan det bliver lavet fremfor kun at tale om det; og det hjælper 

utroligt meget.  

Det var således klare antræk til, at eleverne blev mere bevidste om anvendelsesmuligheder af 

fysik. Eleverne fortalte desuden, at denne realisering af det teoretiske skolefysik kan spille 

positivt ind på deres forståelse: Én elev fortalte, at det er nemmere at forstå, når man har set det i 

virkeligheden. I stedet for at du bare får at vide, at det er nogle bølger der kommer og nogle 

fotoner. Nu ved man [det] ligesom, [fordi] man har set det. En anden fortalte at, det [jeg] synes 

[…] var anderledes end det vi har haft på tavlen, […] der var [at] detektoren jo ikke [var] 

tilstede på tavlen, det var bare 'katoden' og 'anoden'. Eleverne virkede enige om, at det havde en 

stor værdi, at besøget blev ledt af virkeligt personale, der var specialiserede, og ikke af 

fysiklærere, fordi personalet havde en føling med det der skete på Radiologisk afdeling og med 

brugen af apparaturerne, som lærere ikke nødvendigvis har. Én elev forklarede, at personalet var 

meget engagerede, og det var dejligt at blive undervist af nogen, som ved noget meget deres 

arbejdsområde, og som brænder for det de laver. En anden elev forklarer, at personalet havde en 

god følelse af, hvor eleverne var niveaumæssigt; og at de havde gjort meget ud af at forklare til 

deres elevernes niveau. 

Disse oplevelser synes at have spillet positivt ind på elevernes bevidsthedshorisont. Der er 

indikationer på, at forløbet har givet eleverne et tydeligt billede på radiologfaget og –

uddannelsen: [Hvis] man tænker fysik, så tænker man måske, [at] så kan jeg blive fysiker eller 

fysiklærer eller ingeniør. Man finder ud af, hvad man egentligt kan bruge sin linje til. Én elev 

fortalte endda, at besøget vil være brugbart til der om halvandet år, når vi skal til at vælge 

uddannelse. Selvom forløbet ikke som sådan havde et rekrutteringssigte er det alligevel positivt, 

at én elev på baggrund af forsøget fortalte at vedkommende overvejer [en karriere som radiolog] 

ganske meget. 

Eleverne var tydeligvist begejstret over at blive inviteret med bag kulisserne på Radiologisk 

afdeling. Én elev fortalte, at det var utroligt spændende at finde ud af hvad i alverden det var der 

skete med en, når man fik taget røntgen – om hvordan det skete, og hvorfor, og hvordan det 

kunne hjælpe. En anden elev fortalte, at jeg synes det var sjovt [at se] bagsiden af det. Hvis man 

har brækket noget så kommer man ind og man bliver bare kørt igennem en masse ting. [Og så at 

kunne se] med den her maskine, 'nåh det er det, der sker' – nu forstår man det faktisk, det synes 

jeg var det fede ved det.  

2.3.2. Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg: 

Én elev fra Birkhovedskole fortalte, at det var en hel del sjovere en normal undervisning; man 

lærer mere ved at være ude og faktisk se det, end bare at sidde og se på nogle billeder. Dette 

tilsluttede de andre elever sig; for eksempel uddybede en anden elev at det resulterende forløb 
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fanger lidt mere, end at kigge i en bog. Jeg tror jeg har lettere ved at huske tingene nu når jeg 

har været derude, så jeg kan fortælle lidt mere om det, vi skulle igennem. Der var altså 

indikationer på, at eleverne har fået en læringsmæssig merværdi ud af besøget. Én elev fortalte, at 

vi kunne nok godt have lært det i skolen, det gjorde det bare lidt mere spændende. En anden elev 

tilføjede, at det der med at man kommer ud fra skolen er en god ting, specielt lige sådan i biologi 

og fysik/kemi, der kan det godt være træls bare at sidde og have teoritimer og kigge i en bog; men 

sådan at komme ud og opleve en andens hverdag. Så det gennemgående træk var, at eleverne 

mente, at besøgets elementer kunne fange og engagere dem på en måde, der var givtig for 

naturfaglig læring. Dog kunne eleverne godt have brugt længere tid på Nyborg rensningsanlæg – 

til øvelserne især. 

Én af eleverne fra Birkhovedskole talte også om en større indsigt i laborantens arbejdsopgaver: Vi 

fik jo også forklaret om hvad hun lavede der ude. Det kunne selvfølgelig også godt stå i en bog, 

men det var lidt mere hendes personlige hverdag. Hun fortalte at hun sidder i IT-afdelingen det 

meste af dagen og holder øje med at der ikke er noget der går galt under rensningen. 

Én elev fra Nyborg Heldagsskole fortalte engageret om, hvordan de på Nyborg rensningsanlæg 

havde lavet forsøg med gær og CO2. Denne elev mente, at det var nemmere [anden gang de 

besøgte anlægget] for der havde vi været derude; det var nemt med opgaverne. Eleverne fra 

Nyborg Heldagsskoleunderstregede generelt laborants forklaringsevner – at laboranten var god til 

at forklare det grundigt – og, at den praktiske dimension i naturfagsundervisning har været givtig 

for dem – fordi de fik lejlighed til at se hvordan det så ud og fordi de kunne få lov at føle på 

tingene. 

2.3.3. Svanninge skole/Trente Mølle: 

De 7. klasses eleverne fra Trente Mølle som blev adspurgt under deres besøg på Trente Mølle var 

generelt meget positive over såvel besøget som over forløbet i sin helhed. Der var generelt 

indikationer på, at eleverne havde en klar fornemmelse af, at de skulle arbejde 

undersøgelsesbaserede – én elev udtrykte, at de havde fået et link til en hjemmeside, som læreren 

havde oprettet, og at der stod bare noget tekst og så skulle man egentlig selv finde ud af hvordan 

man skulle lave forsøget og hvordan man skulle stille det op. En anden elev fortalte, at vi har haft 

forskellige opgaver, hvor vi kunne vælge hvad vi ville lave. Der har ikke været nogen 

introduktion om hvordan vi skulle gøre det; og hvis vi ikke har kunne finde ud af det så har vi fået 

nogle hint omkring det.  

Mange elever betonede, at det var motiverende for dem, selv at skulle udvikle og gennemføre 

forsøg. Som én elev beskrev det: Det er lidt sjovere, at man får lov til at prøve det [at lave 

forsøg] i stedet for at skulle sidde og læse om det kun. En anden elev udtrykte, at det var mere 

spændende en normalt fordi det ikke er noget man er vant til at lave måske, at man skal lave så 

meget undersøgelse omkring tingene. Én anden uddybede, at det var nyt for dem, at man får lov 

til at lave mere selv, man skal selv finde ud af det.  Der var endvidere indikationer på, at den 
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undersøgelsesbaserede måde at arbejde på lagde mere op til, at eleverne brugte hinanden som 

sparringspartnere, fremfor at gå til læreren: Det har været godt og sjovt og så skulle man tænke 

lidt selv, og snakke sammen med sin gruppe. En anden elev udtrykte at det var positivt, at man er 

meget mere sammen i grupper i stedet for at skulle spørge læreren så meget. Dette synes generelt 

at have haft en god indflydelse på elevernes læringsmæssige udbytte. For – som én elev fortalte – 

så skulle man tænke lidt mere selv i stedet for bare at få et stykke papir hvor det hele står på. En 

anden elev beskrev, at det er faktisk ret godt selv at skulle lave forsøgene for så lærer man noget 

mere om det ... for så kan man ikke bare gå hen og spørge om hvordan det skal være og så få alle 

svarene; så skal man også selv begynde at lave lidt mere.  

Eleverne betragtede det både som relevant og motiverende at foretage forsøg på Trente Mølle 

fremfor at gøre dette på skolen. Én elev fortalte, at det er godt at være ude i naturen, for der er 

noget forandring i det, du sidder ikke bare ned, du bliver nødt til at gå lidt rundt og finde ud af 

det selv; mens en anden fortalte at, det bliver lidt mere spændende [når man er ude] på grund af 

så kan man også selv opleve det i stedet for bare at se det. Der synes også at være et 

læringsmæssigt udbytte af besøget. Som én elev fortalte: vi lærer mere af det ... vi kommer til at 

opleve nogle andre oplevelser en bare ved at sidde på en skolebænk. 

2.4. Arbejdsgruppernes tilblivelse 

I tre af de fire undersøgte gruppers tilfælde kendte arbejdsgruppen i forskellig udstrækning 

hinanden i forvejen. I disse tilfælde, var projektet en anledning til at videreudvikle eksisterende 

personlig relationer. Et af de få gennemgående træk i samarbejdet på tværs af de undersøgte 

arbejdsgrupper var, at personlige forbindelser var afgørende for sammensætningen af grupperne 

og for, hvor hurtigt grupperne kunne komme i gang med deres arbejde. Ikke overraskende 

spillede dagsordener, som gik forud for projektet, en væsentlig rolle for, hvad de enkelte 

arbejdsgrupper valgte at fokusere på.  

2.4.1. Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus: 

Kontaktfladen mellem Rybners Gymnasium og radiologisk afdeling eksisterede inden dette 

projekt, men projektet har været en katalysator for udviklingen af selve forløbet. Lærerne i denne 

arbejdsgruppe havde længe ledt efter givtige samarbejdspartnere i form af arbejdspladser, hvor 

den naturvidenskab, der undervises i, anvendes: Det er et led i et mere langsigtet forsøg på at 

vise, hvordan naturvidenskab bruges både i job men selvfølgelig også i videregående 

uddannelser. Så derfor har vi også samarbejdet med universiteter, men det er helt klart den her 

side som har med jobbene at gøre, det er helt klart sværere at skaffe kontakterne til. Så det har vi 

brugt mere energi på. Det er noget vi har brugt de sidste 5-7 år på; og det har givet få 

succeshistorier. Vi har nogle succeshistorier, men det er få fordi man spilder vildt meget tid på at 

de siger de vil, holder møder med dem, og aftaler og så bryder de dem. Én af lærerne fortalte, at 
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der har været enighed om, at det er svært at lave samarbejdsaftaler med virksomheder. Han 

understreger at de gider ikke virksomhedsbesøg vi vil lave projekter. Grunden til at disse lærere 

foretrækker reelle samarbejdsprojekter med virksomheder er, at sodavandsbesøg det lærer man 

ikke en pind af, men hvis de kan få fingrene ned i det, så synes jeg altså de lærer meget. 

På den baggrund havde lærerne ansøgt og fået bevilliget penge fra undervisningsministeriet til at 

køre et projekt om virksomhedskontakt i to år (dette blev afsluttet i december 2011). Deres 

erfaring var, at det er nemmere at indgå i vedvarende samarbejde med offentlige/halvoffentlige 

virksomheder end med erhvervsvirksomheder – dette var sandsynligvis en afgørende faktor for 

etableringen af denne arbejdsgruppe. 

2.4.2. Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg: 

I denne arbejdsgruppe eksisterede der en kontaktflade henholdsvist mellem Birkhovedskolens 

lærere og Nyborg rensningsanlæg og mellem Heldagsskolens lærere og Nyborg rensningsanlæg. 

Lærerne fra de to skoler, kendte ikke hinanden på forhånd. 

Lærergrupperne på de to skoler blev parallelt inddraget i projektet. Den interviewede lærer fra 

Birkhovedskole fortalte, at Jeg svarede på et spørgeskema inden jul – og det glemte jeg alt om – 

men så svarede de lidt efter jul, at de var meget interesserede i at snakke med mig, fordi at vi har 

etableret noget scienceundervisning – NN og jeg. Og det havde vi jo skrevet om; og så meldte jeg 

tilbage. Og så spurgte de om jeg var interesseret i at gå ind i et sådant arbejde; og så sagde jeg 

at det ville jeg gerne men så ville jeg have NN med, fordi vi kører meget parløb omkring vores 

scienceundervisning. Og så havde de så samtidig fået en positiv tilkendegivelse fra NN [fra 

heldagsskolen] og så satte de jo så gruppen sammen. Læreren fra Nyborg Heldagsskolefortalte at 

vedkommende blev valgt ud af projektledelsen fordi vedkommende ofte tager eleverne ud af 

skolen 

For Birkhovedskolens vedkommende opstod kontakten til Nyborg rensningsanlæg ikke gennem 

projektet. Læreren fortalte, at laboranten på Nyborg rensningsanlæg har vi jo haft samarbejde 

[med]. Vi har i mange år besøgt rensningsanlægget med vores klasser. Det har vi sådan set gjort 

hvert år. Læreren beskrev endvidere, at lærergruppen igennem projektet så en mulighed for 

substantielt at ændre deres vanlige besøg, der typisk har været rundvisninger: Vi har bare fået den 

der rundvisning; og så har vi bare taget hjem igen. Og det var det der egentligt var tanken. Den 

rundvisning vi får derude, det er egentlig bare en Hr. og Fru Jensen rundvisning. Og det 

snakkede vi jo så om, at det kunne vi måske gøre bedre ved at koble nogle flere ting på besøget. 

Også lærergruppen på Nyborg Heldagsskolehavde en eksisterende kontakt til laboranten på 

Nyborg rensningsanlæg. Som læreren beskrev det: De har altid været glade for at have os på 

besøg, fordi de havde oplevelsen af at vi var de velopdragene derude. Læreren fremhævede 

ligeledes udsigten til at udvikle et potentielt bedre besøg end blot en rundvisning, som 

motivationsfaktor for at deltage i projektet. 
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Det fremgik, at det var ledelsen på Nyborg rensningsanlæg, der besluttede at laboranten skulle 

indgå i arbejdsgruppen. Ligeledes fremgik det, at det primært var lærergrupperne, der slog tonen 

an i samarbejdet. For eksempel nævner én af lærerne at personalet på Nyborg rensningsanlæg 

ikke selv havde set alle de læringsmuligheder, der faktisk var til stede på Nyborg rensningsanlæg. 

2.4.3. Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk: 

Genesen af denne arbejdsgruppe var speciel i forhold til de andre undersøgte arbejdsgrupper. 

Lærerne på Social- og Sundhedsskolen takkede i første omgang nej til at blive kontaktet af 

projektledelsen. I et interview fortæller en af lærerne at de havde mange opgaver på det tidspunkt, 

og at de var i gang med en del udviklingsarbejde allerede på det tidspunkt. Generelt beskrev 

lærerne deres skole som værende meget fokuseret på god og bæredygtig undervisningsudvikling. 

En kontakt mellem projektledelsen og skoleledelsen gjorde dog, at lærergruppen alligevel blev 

sat til at deltage. Som én af de to interviewede lærere fortalte: Vores ledelse ønskede at få det her 

i huset. Dette tonede selvfølgeligt den umiddelbare tilgang, som lærerne havde til projektet. Som 

én lærer udtrykte det: Så det blev jo en ’skal-opgave’ faktisk.  

Gennem personlige kontakter mellem ledelsen på henholdsvis Naturmælk og Social- og 

Sundhedsskolen, blev Naturmælk designeret som en del af denne arbejdsgruppe. Lærerne lægger 

vægt på, at de ikke selv valgte Naturmælk, og at de ikke havde nogen relation dertil eller til 

personalet. Ifølge én af de ansatte på Naturmælk tog projektledelsen i første omgang kontakt til 

Naturmælk, ifølge denne person var Social- og Sundhedsskolen anderledes end de 

uddannelsesinstitutioner, som Naturmælk normalt samarbejde med: Jeg havde ikke drømt om, at 

det var nogen som vi kunne have en lillebitte betydning for. Men når det så kommer, [så tænkte 

vi] selvfølgelig vil vi gerne være med, men det var ikke der, vi havde tænkt, at det var der, vi 

kunne gøre et eller andet. På det tidspunkt, Naturmælk blev kontaktet lå det åbenbart fast, at 

Social- og Sundhedsskolen skulle deltage i arbejdsgruppen. Én af de ansatte på Naturmælk 

fortalte, at i vores verden var det lidt underordnet [hvilken skole, der deltog]. Så måtte vi jo bare 

tilpasse vores formidling.  

Selvom kommunikationsgangen ikke er helt klar ud fra vores interviews, er det tydeligt, at 

arbejdsgruppen blev dannet på baggrund af en ledelsesmæssig kontakt mellem projektledelsen, 

Naturmælk og Social- og Sundhedsskolen. Efter at beslutningen blev truffet tog lærerne kontakt 

til marketingschefen på Naturmælk, som inddrog en laborant i arbejdet. Efter de første møder 

sporede lærerne sig ind på, at det faglige emne for det forløb, de skulle udvikle i samarbejde med 

Naturmælk, skulle være ’mikroorganismer’. På den måde kom den faglige begrundelse for 

arbejdsgruppens udseende (fra lærernes perspektiv) efter, at arbejdsgruppen var etableret. 

2.4.4. Svanninge skole/Trente Mølle: 

Lærerne fortalte, at de var kommet med ret sent i projektet, hvor de andre arbejdsgrupper allerede 

var i gang. De blev spurgt af et medlem af styregruppen fra NTS-Syddanmark, og takkede ja. 

Lærerne fortalte, at det var ret problemfrit for dem at indgå: Vi har jo vores kæmpe netværk at 
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trække på, så vi vidste, at det ville NN sikkert sige ja tak til, og vi vidste, at det kunne sagtens gå. 

Det er klart, at denne arbejdsgruppe er speciel i forhold til de andre arbejdsgrupper i projektet, 

idet deltagerne alle i forvejen var en del af et veletableret større, vedvarende og produktivt 

netværk.  

Relationen mellem lærerne og Trente Mølle var således allerede etaberet: Vi vidste jo ret meget 

hvad kunne lade sig gøre, og hvad kunne ikke, i forhold til Trente Mølle. Den ene af lærerne i 

arbejdsgruppen var endda selv formidler på Trente Mølle – der blandt andet fungerer som 

naturskole. Udover denne lærer deltog en anden formidler fra Trente Mølle under selve besøget 

og i den forudgående planlægning af det. Også denne formidler var den del af det 

præeksisterende udvidede netværk.  

Formidleren fra Trente Mølle fortalte, at vedkommende formelt set blev koblet på i starten af 

projektet, men praksis først begyndte i foråret 2012 - det er de tre [lærere], der har lavet det 

store arbejde. Fra formidlerens perspektiv var Trente Mølles funktion i projektet at bidrage til at 

finde ud af hvordan får vi koblet naturen på fysikken og kemien? Det går vi jo og tænker rigtigt 

meget om. Denne formidler anså også denne arbejdsgruppe som udsprunget af det eksisterende 

netværk: Den arbejdsgruppe, den er udsprunget af det netværk som vi har arbejdet med at få op 

at stå, det er der ingen tvivl om; og den der kombination med at lærerne spiller sammen med 

Trente Mølle [og] gymnasiet. 

Formidleren forklarede, at projektet var et forsøg på at gøre de lærere, der besøger Trente Mølle 

så selvkørende som muligt – så lærerne ikke blot overdrager undervisningen til formidlerne, men 

tænke besøget ind i undervisningen. Formidleren fortalte at Trente Mølle kæmper med at vi får jo 

– som mange andre naturfagsskoler – […] får vi jo rigtigt mange, der bare siger vi skal ud til os 

en dag.  [Hvor vi siger] hvad vil I lave? [Og de siger] nej det bestemmer I, I har jo en god ide. 

Men at få mere det der med, at naturskolebesøget hænger sammen med undervisningen. Det er jo 

det. Kunne man lave sådan nogle undervisningsforløb, der blev sammenhængende. Formidleren 

understregede dog, at dette ikke et problem med lærere fra det eksisterende netværk. Formidleren 

beskrev, at der er mange natur og teknik lærere, der har brug for hjælp i den henseende, og at det 

fremfor alt er et økonomisk problem at lave længerevarende besøg, der kan indgå som en del af 

undervisningen: Vi oplever jo at alle kurver de [går opad], der er kun een der [går ned], og det 

er klasser som den her, der kun kommer i tre timer, og det er økonomi i transporten. Så vi tænker 

meget på at komme ud i øjeblikket.  

En meget vigtig komponent for lærerne i projektet, var muligheden for at gennemføre en idé om 

en open source platform til undervisningsmaterialer/-forløb som det udvidede netværk længe har 

arbejdet på at etablere: Vi er ret tossede i den her gruppe med den her open-source ide, i stedet 

for at de her forlag de skal ligge med monopol på, hvad vi skal undervise i. [Så] der er vi rigtigt 

glade for at NTS og region Syddanmark [gør] at vi kan få opbygget sådan en [platform]. Så 

lærerne så deres snit til at bruge tid på at udvikle denne platform og placere et forløb på 
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platformen – én lærer understregede, at det er det, jeg synes har været rigtigt spændende i det her 

projekt.  

2.5. Bæredygtighed 

Der var flere eksempler på, at der opstod nye meningsfulde relationer mellem de involverede i 

projektet. Samtidigt var der i alle tilfælde tydelige tegn på, at de udviklede forløb, vil blive brugt 

fremover. Men samtidigt var der også en klar oplevelse af, at det havde været meget 

tidskrævende at deltage i projektet. Der, hvor der skulle etableres nye relationer og hvor projektet 

blev anledning til at tænke på helt nye muligheder, var hverken den afsatte tid til udvikling i 

projektet eller selve projekthåndteringen befordrende for udviklingsprocessen. Der var heller ikke 

mange tegn på, at projektet havde været anledning til, at grupperne ville fortsætte deres arbejde 

de steder, hvor der ikke i forvejen var et veletableret samarbejde. Overordnet set synes projektet 

således hidtil ikke at have startet bæredygtige udviklingsprocesser, men snarere frembragt en 

række kvalificerede og genanvendelige produkter. 

2.5.1. Rybners Gymnasium/Radiologisk afdeling, Sydvestjysk sygehus: 

Lærerne udtrykte en forventning om et fast samarbejde med radiologisk afdeling. Som én lærer 

beskrev det: Som det kører nu, der er det helt perfekt. Det der kan blive problemet det er, hvis nu 

man ikke har politisk ønske om, at [sygehuset] må bruge ressourcer på rekruttering; men man 

kunne forestille sig, at de brugte en mere skrabet model, hvor de brugte færre ressourcer på det. 

Men det kan også være ved at skrive det i deres blade, at det skaber politisk grobund for, at der 

bliver taget en beslutning om, at det må fortsætte den [politiske opbakning] på sygehuset den er 

ret afgørende. Både af vores interviews med lærerne, vores uformelle samtaler med personalet på 

Radiologisk afdeling, samt vores observationer fremgik det, at personalet på Radiologisk afdeling 

gav udtryk for, at der var opstået et meningsfyldt forhold til gymnasiet som de ønsker at fortsætte. 

Én af lærerne understregede, at lærergruppen har fået meget kollegialt ud af udviklingen af 

forløbet: Vi sidder tre mand her oppe og sidder og pjatter. Og [vi] er igennem en fantastisk 

udviklingsproces. Det er også derfor det spil blev opfundet. Det var jo i en diskussion, og så var 

der en, der var bedre til at programmere end os andre, og så sagde han 'det tror jeg altså godt 

jeg kan lave' og så har han fået det lavet. Generelt tyder det på, at lærerne i denne arbejdsgruppe 

supplerer hinanden godt fagligt og at udviklingsfasen har været produktiv. Det tyder på, at 

lærerne fortsat vil nyde godt af at sparre med hinanden, og at de praktiske rammer på skolen også 

indgyder til dette – de tre lærere deler for eksempel kontor. Det er således muligt at se dette 

projekt som en katalysator for et udviklingsarbejde blandt lærerne; men det understreges, at dette 

udviklingsarbejde lå in spe i rammen af lærernes tidligere projektdeltagelse. Derfor er det ikke 

muligt at tilskrive dette projekt rollen som egentlig anstødssten til udviklingsarbejdet.  
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2.5.2. Birkhovedskole/Nyborg heldagsskole/Nyborg rensningsanlæg: 

Da lærergrupperne fra de skoler synes at have forskellige forventningerne til graden af 

bæredygtige forandringer, som projektet har givet anledning til, beskrives de skoler separat 

nedenfor. 

2.5.2.1. Nyborg heldagsskole 

Der er ingen tvivl om, at læreren på Nyborg Heldagsskole forventer, at forløbet ikke blot bliver 

en del af den fremtidige undervisning, men også at udviklingen af forløbet vil fortsætte – i det 

mindste frem til udgangen af projektet. Derudover fortalte læreren, at kontakten til lærerne på den 

anden skole også potentielt kunne fortsætte: Vi har da aftalt andre ting jeg skal lære af dem. Men 

det er noget der ligger uden for projektet, hvor jeg har lavet en aftale om at mødes med dem. 

Men læreren understregede også, at det havde været tidskrævende at deltage i projektet: Det har 

taget lang tid – også længere tid end jeg havde regnet med. Og det er også fordi jeg arbejder 

sammen med nogle andre om det, som har et andet perspektiv. Og det er det, der er så berigende, 

men det er også det der gør, at det er enormt tidskrævende. Gentagende gange fremhævede 

vedkommende, at det var berigende at mødes med personer, som har en anden baggrund og som 

oplever andre udfordringer i hverdagen. Endvidere mente læreren, at arbejdsgruppen ville få 

meget respekt/anerkendelse for deres arbejde. For eksempel igennem lokalpolitisk bevågenhed. 

Det er tydeligt, at selvom tiden har været presset, så lykkedes det ifølge læreren fra Nyborg 

Heldagsskolede at få de to lærergrupper til at samarbejde på en givtig måde: Måske skulle man 

lave en plan helt fra starten af, der siger vi skal bare mødes hver 1. mandag i måneden, når man 

har et fuldtidsjob så er det altså rigtigt, rigtigt svært. Nu har de en rigtig dygtig arbejdsmoral, 

dem jeg arbejdede sammen med. Det betyder noget, der ikke nogen der sidder på hjul. Vi 

brænder virkeligt for det. Vi arbejder godt sammen. Det er enormt berigende for at komme fra et 

andet område og det tænker jeg også det er for [de andre lærere]. Der tegner sig altså et billede 

af, at projektdeltagelsen har været personligt berigende for denne lærer, det er dog ikke helt klart, 

hvordan det har været berigende for det konkrete forløb. Læreren nævnte dog, at det har været 

interessant at se, hvordan de andre læreres fokus har været, at eleverne skal have meget fagligt ud 

af forløbet, hvor vedkommens målsætning har været lidt lavere fagligt, og mere rettet mod, at 

eleverne forstod at være gode gæster. 

Også i forhold til samarbejdet mellem Nyborg Heldagsskole og Nyborg rensningsanlæg har 

projektet været givtigt. Læreren fortalte, at vi havde et samarbejde, men det blev bare mere 

udviklet, fordi vi satte os ned og sagde 'okay, nu skal vi lave et forløb', og 'hvad tænker I, og hvad 

tænker vi, der skal til?' og det var virkelig en øjenåbner begge veje. Læreren har afprøvet det 

gamle og det nye forløb på sine elever; og vedkommende er sikker på at projektet også har rykket 

ved laborantens måde at formidle på. 
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Læreren fortalte, at vedkommende ikke ville have indgået i dette samarbejde uden projektet, men 

der er antræk til, at de allerede inden projektet gjorde lignende ting: Det ville jeg ikke have haft 

tid til. Vi gennemgår jo de emner, der hører til typisk. Vi er meget velforberedte. Det er også det 

de kan lide. De ved hvad de skal. Det er også fordi, det har eleverne brug for. Det er ikke for at 

klandre almindelige folkeskolelærere, i at man bare tager ud og kigger og tager hjem igen, der 

gør vi det på en anden måde her. Det er velforberedt og det bliver evalueret bagefter. Men jeg 

ville ikke have haft tid til at lave et rigtigt forløb som vi har gjort nu. Denne lærer understregede 

således, at projektets primære værdi lå i at vedkommende som lærer fik tid til at udvikle sin 

undervisning: når jeg tænker på projektet, så synes jeg det er genialt skruet sammen. Fordi det 

der med at give [lærerne] tiden, for det er det, der er akilleshælen i alt ting. 

2.5.2.2. Birkhovedskole 

Hvor læreren på Nyborg Heldagsskole fortalte, at lærerne på de to skoler havde aftalt fremtidige 

samarbejder, virker det lidt mindre klart, at lærergruppen på Birkhovedskole tænker lige så 

konkret. På spørgsmålet om samarbejdet mellem lærerne fortsætter svarer én lærer fra 

Birkhovedskole: nah, det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvad vi får af projekter fremover, som 

vi skal tage os af, men nu kender vi ham jo. Så det kan jo godt være der kunne blive noget. Jeg 

tror også han synes det har været rart at få lidt samarbejde med normalområdet igen, og det er 

også godt for os at høre hvad der foregår ude ved ham. Så udover lige det konkrete omkring 

projektet, så er det jo rart at have sådan et samarbejde.  

Til gengæld var der ingen tvivl om, at samarbejdet mellem Birkhovedskole og Nyborg 

rensningsanlæg fortsætter; og det var klart, at lærergruppen agter fortsat at udvikle på forløbet. 

Læreren fra Birkhovedskole fortalte, at forløbet kan næsten kun blive udviklet i den gode retning. 

Læreren fra Birkhovedskole fortalte, at deltagelsen i projektet har ledt til en substantiel lokal 

politisk bevågenhed: Det har været enormt berigende at være med i det her. og det har været 

meget inspirerende at få lov […] til at udvikle nogle ting. Og også at have det der faglige forum 

at sparre med. Det har givet noget energi til skolen som sideeffekt. Og noget fokus og 

opmærksomhed fra politisk hold også. Vi har været indbudt til 'børn og unge udvalgets' møde for 

at redegøre for alt vores sciencearbejde her på skolen blandt andet Projekt Syd. Nu kommer der 

nok en sciencedimension på den nye skolepolitik og det er jo rigtigt fedt; så har det jo flyttet 

noget - også lokalt. Der er således indikationer på, at projektet lokalt gav anstød til en mulig 

uddannelsespolitisk forandring – i form af et større fokus på det naturfaglige område. 

2.5.3. Social- og Sundhedsskolen Syd/Naturmælk: 

For Naturmælks vedkommende er der ikke antræk til, at projektet har ledt til nævneværdige 

bæredygtige forandringer. Dog beskrev én af de ansatte på Naturmælk, at vedkommende har fået 

et større blik for, at det kan være givtigt at arbejde sammen med andre partnere end man normalt 

fagligt forbinder sig med: Det er da rart at få en indsigt i, hvordan andre opererer. Det er da rart 

at få nogle andre input. Og det med at tale sammen der kan man egentligt nå et fælles mål. 
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Vedkommende var overrasket over, at der alligevel var så stort fagligt overlap mellem 

Naturmælk og Social- og Sundhedsskolen.  

Men det er vigtigt at understrege, at dette projekt kun er et mindre projekt blandt mange andre fra 

Naturmælks perspektiv. Én af de ansatte beskrev virksomheden som meget fokuseret på at 

bidrage til danske uddannelsesinstitutioner: Jeg synes det er rigtigt relevant, at man bidrager, for 

det handler jo om, at […] succesraten skal opnås i alle dele af værdikæden. Og et eller andet sted 

er det jo rigtigt vigtigt, at de studerende - lige meget hvilket niveau, man er på - at man er […] så 

bedst klædt på som muligt. Og kan vi være med til at gøre et eller andet mere forståeligt, jamen 

så er det jo vores opgave. Vi har jo brug for dygtige folk. Erhvervslivet har jo også en eller anden 

form for forpligtigelse. Generelt set synes Naturmælk at deltage i et substantielt antal projekter 

med uddannelsesinstitutioner fra hele landet indenfor især ernæring. Generelt virker det som om, 

Naturmælk har meget gode erfaringer og oplevelser fra sådanne samarbejder. I vores interviews 

fremgår det, at Naturmælk indtog rollen som bidragsyder i dette projekt. Således beskrev én af de 

ansatte ved Naturmælk, at det var lærerne, der stod for det egentlige arbejde: Det har meget været 

ønsker fra dem, hvor vi har haft en gensidig dialog, om hvordan mejeriet kunne hjælpe med at 

løfte elevernes læring. Det fremgik, at selvom Naturmælk er åbne overfor at samarbejde mere 

med Social- og Sundhedsskolen, så vil det igen være op til Social- og Sundhedsskolen at tage 

kontakt til Naturmælk for at bruge deres ekspertise/praktiske rammer. På den baggrund, og 

sammenholdt med det store tidspres, som de ansatte på Naturmælk oplever i forbindelse med 

deres andre projekter, er det usandsynligt, at Naturmælk kommer til at indgå i et reelt samarbejde, 

der er vedvarende (se også nedenfor). 

Lærerne fra Social- og Sundhedsskolen mente ikke, at der har været tale om et egentligt 

samarbejde med Naturmælk. Som én lærer udtrykte det: det er jo en forventningsafstemning, hvis 

man indgår et samarbejde, så hedder det jo et samarbejde. Ifølge én lærer har det handlet om, at 

Naturmælk har stillet sig til rådighed. En anden lærer fortalte, at trådene er blevet trukket her fra 

huset. Vi har kunnet få […] svar fra Naturmælk. Det fremgik, at lærerne nok ikke vil tillade sig at 

trække mere på Naturmælk; men de tilkendegav dog, at der fagligt er mere at hente på 

Naturmælk. Én lærer fortalte, at jeg tror ikke det er [ved Naturmælk], at vi vil lave [fremtidig 

udvikling]. Men hvis vi oplever succes med det her, så kan det godt være, at vi vil gå ind over 

andre emner.  

Lærerne udtrykker, at de har manglet en forventningsafstemning i arbejdsgruppen. Det fremgår, 

at lærerne (ligesom Naturmælk) anså dem selv som den bærende part i arbejdsgruppen: Vores 

arbejdsgruppe er blevet lidt NN […] og det synes jeg er lidt ærgerligt. Fordi kunne man have 

forudset det, og gjort noget ved det fra starten af. For det kræver jo en modpart som brænder 

ligeså meget for det. For vi har jo været med til enkelt fællesmøde. Og der kunne jeg i hvert fald 

høre, at det projekt der kører nede i Svendborg, der er det jo ligeså meget det uformelles projekt, 

som det er det formelles. Fordi der har vi måske manglet lidt indspark en gang imellem. Og det 

tror jeg måske, at projektgruppen. Der kunne de have et skarpere overblik og have hjulpet os der. 

Det er således tydeligt, at både Naturmælk og SOSU-lærerne beskriver ansvarsfordelingen i 
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arbejdsgruppen som asymmetrisk, og fra lærernes perspektiv var dette en tydelig barriere for 

arbejdet – og frem for alt for den vedvarende eksistens af arbejdsgruppen.  

Det skal dog understreges, at lærerne ikke som sådan var utilfredse med Naturmælks indsats. Det 

som lærerne efterspurgte var derimod mere hjælp og en bedre forventningsafstemning fra 

projektledelsens side. Fremfor alt beskriver lærerne opstartsfasen som turbulent fordi ingen i 

arbejdsgruppen vidste, hvad der var pålagt dem, og fordi de ikke kendte personalet fra 

Naturmælk. Her var tidsaspektet, ifølge lærerne helt centralt (lærerne fik 200 timer fra projektet 

og hver 100 timer fra skoleledelsen). Én lærer udtrykte det således: Det [timeantal] rækker ikke 

langt, når vi er flere på og […] selve opstartsprocessen den sluger rigtigt meget, hvor man ikke 

er klar over hvor skal vi hen […] og hvem skal vi samarbejde med. Og der kan man jo så sige i 

alle andre projekter, der har man jo nogle vejledere som kan bevare overblikket og stille nogle 

spørgsmål ind. Og der må sige jeg synes vi har skulle være vores egne vejledere. Derfor så tager 

processen lang tid. Ifølge lærerne lå den store barriere i, at samarbejdet med Naturmælk har 

været præget af, at aftalerne blev lavet i forskellige organisatoriske lag: Aftalen blev drevet af 

ledelsen her i huset, og så kommer vi, og det samme sker derude […] og i hele […] 

projektledelsen af det her projekt. Og da laboranten skulle på derude så skulle vi jo virkelig 

kickstarte hende. Hun kunne slet ikke se mulighederne i starten, da vi var derude og hvor vi 

virkeligt skulle argumentere, og hun var bare sådan 'det er jo [min kollegas] projekt det her' […] 

det sluger også timer.  

Det fremgik, at lærerne på en eller anden måde har fået (eller taget) rollen som ledere i 

arbejdsgruppen; og at de ikke har følt sig godt nok klædt på til dette – hverken tidsmæssigt eller 

ressourcemæssigt: Og det er jo det man kan sige, når man ikke er frikøbt til et projekt og man 

ikke har tiden til simpelthen at tage alle de der ting selv og heller ikke er klædt på til det 

projektledelsesmæssigt, jamen så er der nogle udfordringer. Derfor bliver man nødt til at få den 

der hjælp. Én lærer fortalte at selvom projektledelsen inviterede til, at lærerne bad om hjælp, så 

var dette ikke rigtigt muligt for lærerne: Vi har jo bestemt fået at vide mange gange, 'jamen bare 

sig til', men det er jo ikke altid man ved, hvad man skal. Det er jo svært at spørge til det man ikke 

ved om.  

Tids- og ressourceaspektet var især centralt da lærerne skulle begynde på arbejdet i projektet. Det 

var primært et problem, at de på det tidspunkt i forvejen deltog i en række tiltag på skolen: 

Projektet var simpelthen ikke skemalagt i vores almindelige hverdag. Og det er sådan en 

formalitet hvor man skal sige, at hvis man skal lave projekter. Det er rigtigt fint, men rammerne 

skal være der […] ellers ved vi, at så brænder vi ikke igennem med det. Netop dette tidsaspekt 

betød, at de hver gang de arbejdede på projektet skulle starte lidt forfra. I den forbindelse ville de 

gerne have haft klarere rammer og i den forstand bedre ressourcer fra projektledelsen: det er jo 

ikke kun vores rammer her, det er også rammerne fra NTS, og rammerne der ligger i den 

coaching og vejledning, man kan have ved at gribe sådan et projekt an, når ingen har 

projekterfaring som sådan og det så er i et samarbejde med andre. Og hvad er så det 

overordnede mål og tidsrammen og økonomien? Og hver gang man afventer svar så går der jo 
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tid. Og den der proces den er jo dræbende. Der hvor vi har været bedst i flow, der blev vi lige 

kastet, jeg ved ikke hvor langt tilbage. Fordi at så var der nogle rammer, økonomisk eller 

praktisk der ikke kun lade sig gøre. Men én af lærerne betonede dog, at projektledelsen løbende 

blev bedre til at udstikke klarere mål: Det er jo interessant at høre fra gang til gang, hvad vi skal, 

fordi det bliver mere og mere skarpt 

Lærerne beskrev således, at de nærmest føler sig bremset i deres arbejde, fordi der har været så 

stort et tidssvind. Det har til tider været svært for dem at finde motivationen i lyset af, at de 

måske ikke kunne lande et godt produkt. De har dog fået stor opbakning fra ledelsen; de 

beskriver, at ledelsen har troet på værdien i deres arbejde. Der var antræk til, at lærerne agter 

fortsætte deres arbejde med at gøre naturfagsundervisningen mere nærværende og bedre 

visualiseret. Endvidere indikerede lærerne, at de forventede at præsentere selve videoen og deres 

arbejde hermed til deres kolleger på skolen på deres interne pædagogiske dage, i deres blad 

medarbejdernyt og i deres fagdidaktiske teams. Men det tydede på, at dette udviklingsarbejde og 

videndeling, allerede inden dette projekt havde forrang på skolen og stadig foregår i andre tiltag, 

som disse lærere deltager i.  

Det er således tvivlsomt, at dette projekt leder til en bæredygtig forandring hos disse lærere; og 

de barrierer for denne bæredygtige forandring, som lærerne har peget på, angår primært (a) 

tidssvindet i opstarten af en ny arbejdsgruppe, (b) den generel tidsmangel og mangel på overskud 

– især i forbindelse med en asymmetrisk ansvarsfordeling i arbejdsgruppen samt (c) manglen på 

ressourcer i form af klare rammer, vejledning og støtte fra projektledelsen. 

2.5.4. Svanninge skole/Trente Mølle: 

Et klart tegn på blivende effekter af projektet kan findes i den udviklede platform, som blev 

startet i dette forløb. Fremfor alt var der indikationer på, at forløbet/platformen vil blive brugt af 

andre lærere i det præeksisterende udvidede netværk på egnen: Vi har også præsenteret det for 

vores naturfagsnetværk her og der var også med det samme en der sagde, 'hov jeg har lige fire 

gange tilbage her inden sommerferien, så den snupper jeg lige'. Vi kendte jo hinanden i forvejen 

og ved at der er rigtigt mange andre i netværket der kan lide [et forløb af denne type]. 

Projektlærerne så et stort potentiale i platformen men erkender også, at det kommer til at kræve 

ressourcer og tid.  

Projektgruppen udtrykte, at der ligger et potentiale i at udvikle videre på forløbet. Dette udtrykte 

formidleren på Trente Mølle således: De kører da forhåbentligt videre de her ting, og i mit hoved 

er der da de næste tre-fire projekter. Her kunne være noget hvor vi kan bruge den her teknik til 

omkring det med lys. Vi skal da blive ved med at udvikle den der side 'solens stråler' . 

Formidleren nævnte i den forbindelse en lang række antræk til andre mulige faglige emner, som 

kan kobles til forløbet. 
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Det var dog ikke tydeligt, at projektet har skabt en blivende forandring i denne arbejdsgruppes 

praksis eller i deres netværksrelationer. Som én lærer udtrykte det: Fordelen her hos os, det er, at 

vi havde [et samarbejde i arbejdsgruppen] inden der var penge til det. Så i vores tilfælde, der er 

jeg sikker på, at det fortsætter, for vi havde det inden. Én af lærerne understregede at det ikke 

som sådan er pengene fra projektet der var det vigtige: vi gør det fordi vi brænder for det. 

Lærerne pegede på, at projektet har givet dem tiden til at udvikle den platform, de længe har 

tænkt over (den [ide] rækker 5 år tilbage). De fremhævede, at den merværdi, som projektet 

kunne bidrage med havde de i forvejen. På den måde var det, som projektet har opnået for denne 

arbejdsgruppe, at give de involverede mulighed for at videreudvikle nogle ideer, de havde på 

forhånd. Således har projektet som sådan ikke biddraget til en bæredygtig udvikling for denne 

arbejdsgruppe, men snarere virket som en katalyst for eksisterende idéer. 
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3. Den kvantitative evaluering 
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3.1. Indledning 

Den kvantitative del af rapporten omhandler resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse rettet mod de elever/studerende, som indtil sommeren 

2012 havde været igennem et af de undervisningsforløb, som blev udviklet i projektet. Tanken var oprindeligt, at indsamle data fra både første 

og anden gennemløb af forløbet (første gang afviklet med arbejdsgrupperne og dernæst på en anden lignende institution). Men af tidsmæssige og 

praktiske årsager kunne planen ikke overholdes og vi valgte derfor at forsøge at indsamle så mange besvarelser, som vi kunne uden nærmere 

hensyntagen til om det var det var fra første eller andet (eller andre) gennemløb.  

Spørgeskemaet (se bilag 1-3) blev udviklet til lejligheden og skabt som tilpassede udgave, så de kunne bruges på hhv. folkeskoleelever, 

gymnasieelever og social og sundhedsassistentstuderende. Skemaet er opdelt i to dele, hvor den første handler om elevernes oplevelse af den 

daglige undervisning, og den anden del om oplevelsen af forløbet. Det var således designet til at synliggøre, hvorvidt respondenterne oplevede at 

forløbet udgjorde en væsentlig forskellig oplevelse end den almindelige undervisning og hvordan.    

Ud over svar fra de tre udvalgte arbejdsgrupper med afviklede undervisningsforløb, som vi besøgte, lykkedes det kun at få svar fra Vejen 

Gymnasium. Dette må siges, at være et temmelig skuffende resultat i betragtning af, at deltagerne har været adviseret om evalueringen, har fået 

timer til deltagelsen og er blevet kontaktet gentagne gange for at svare på spørgeskemaet. Retfærdigvis så har det været meget vanskeligt at få et 

overblik over, hvornår de forskellige forløb fandt sted, så vi kan have svigtet i den måde, vi har forsøgt at indsamle data på. Desuden var det ikke 

alle, som nåede at gennemføre forløb ved sidste optælling. Men uanset hvordan man vender det, så har evalueringen ikke været en succes på 

dette punkt. Det betyder også, at resultaterne af vores kvantitative undersøgelser er meget specifikke for de enkelte forløb, og det er vanskeligt at 

generalisere ud fra dette. Nedenstående er således en grundig analyse af det begrænsede materiale, vi fik indsamlet, og det er opdelt efter de 

enkelte forløb. 
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3.2. Rybners gymnasium/Radiologisk Afdeling 

3.2.1. Deltagere 

Tre klasser fra Rybners Gymnasium deltog i forløbet. Antallet af besvarelser fra disse klasser fremgår af tabellen nedenunder. Af tabellen 

fremgår det ligeledes, hvor mange af besvarelserne, der indeholder vurderinger af udsagnene vedrørende henholdsvis fysik og biologi.  

 Antal besvarelser Fysik Biologi 

RYB1 27 27 14 

RYB2 21 21 4 

RYB3 28 28 3 

 

Som det fremgår af tabellen indeholder samtlige besvarelser vurderinger af udsagnene vedrørende fysik. 14 af besvarelserne fra RYB1 

indeholder vurderinger af udsagn vedrørende biologi, mens kun 4 og 3 besvarelser fra henholdsvis RYB2 og RYB3, indeholder vurderinger af 

udsagnene vedrørende biologi. På baggrund af besvarelserne fra RYB2 og RYB3 er det derfor ikke muligt at sige noget lødigt om elevernes 

vurdering af biologiundervisningen. 

3.2.2. Deskriptive diagrammer 

Tabellen og diagrammerne nedenunder viser gennemsnittet og standardafvigelsen for samtlige udsagn i spørgeskemaet, opdelt efter de tre 

klasser. De højeste gennemsnits er markeret med rød, og de laveste er markeret med blå. 
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Case Summaries 

 

 

Klasse 

RYB1 elever RYB2 elever RYB3 elever 

Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation Mean Std. Deviation 

Daglig u1 7.1154 1.86176 6.0952 2.42703 8.0357 1.62121 

Daglig u3 7.1481 2.14303 6.4286 2.06328 8.2857 1.48716 

Daglig u5 6.4815 1.57798 5.5714 2.61861 7.5357 1.45251 

Daglig u7 6.3462 1.76505 4.5714 2.37847 7.0357 1.68835 

Daglig u9 6.8800 2.36854 3.3500 2.87045 7.4444 2.20721 

Udbytte 1 7.8846 2.04601 7.2500 2.19749 8.4815 1.39698 

Udbytte 2 7.3077 1.97523 7.2500 2.12442 8.0000 1.51911 

Udbytte 3 7.4615 1.83806 7.8500 1.92696 8.1852 1.38778 

Udbytte 4 7.2692 1.82335 6.9000 2.04939 8.0741 1.46566 

Udbytte 5 6.7200 2.24574 6.0526 2.43752 7.2692 1.82335 

Udbytte 6 4.6154 2.00154 5.8421 2.73380 4.8846 2.32081 

Udbytte 7 

Gn. Daglig 

- kun fysik 

Gn. Udbytte 

7.9615 

6.9 

 

7.17 

 

2.12567 

1.67 

 

1.54 

8.3684 

5.52 

 

7.39 

2.06049 

2.01 

 

1.41 

8.0385 

7.66 

 

7.59 

1.86506 

1.49 

 

1.21 
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Af tabellen og diagrammerne fremgår det, at RYB3, i forhold til de to andre klasser, havde de højeste gennemsnits ved både den daglige 

undervisning og forløbet, hvilket tyder på, at eleverne i RYB3 overordnet synes at have været mest tilfredse med både den daglige undervisning 

og forløbet. Men hvis man anskuer datamaterialet fra en anden vinkel, og kigger på, hvilken af klasserne, der har fået mest ud af forløbet set i 

forhold til deres udgangspunkt (den daglige undervisning), synes det at være RYB2, idet der her var den største forskel på vurderingen af den 

daglige undervisning og vurderingen af forløbet. En signifikans-test viste endda, at RYB2 var den eneste af de tre klasser, med en signifikant 

forskel på den gennemsnitlige vurdering af den daglige undervisning og den gennemsnitlige vurdering af forløbet. Dette stemmer godt overens 

med, at netop RYB2 havde det højeste gennemsnit ved de to sidste udsagn (”Jeg fik lov til at arbejde mere selvstændigt end jeg plejer, i 

forløbet” og ”jeg lærte meget mere af forløbet, netop fordi jeg fik mulighed for at komme på besøg uden for skolen”), idet disse udsagn vurderer 

forløbet i forhold til den daglige undervisning.  

 

RYB1 

 

RYB2 

 

RYB3 
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Det kan desuden nævnes, at eleverne fra alle tre klasser overordnet set synes at være tilfredse med forløbet, idet de erklærede sig enige i stort set 

alle udsagn vedrørende udbytte. Dog erklærede RYB1 og RYB3 sig uenige med udsagnet om, at de fik lov til at arbejde mere selvstændigt i 

forløbet end de plejer. Dette er dog ikke nødvendigvis et udtryk for, at de ikke har fået lov til at arbejde selvstændigt i forløbet, men kan ligeså 

vel være et udtryk for, at de også i deres daglige undervisning får lov til at arbejde selvstændigt. Uenigheden med dette udsagn er altså ikke 

nødvendigvis (men kan være) et udtryk for utilfredshed med forløbet. Uanset hvad, kan man dog sige, at forløbet ikke har forbedret elevernes 

mulighed for at arbejde selvstændigt. 

Tabellen nedenunder viser de tre klassers gennemsnitlige vurdering af henholdsvis den daglige undervisning og forløbet opdelt efter køn 

 

Case Summaries 

Klasse 

Køn 

Dreng Pige 

RYB1 elever daglig_gennemsnit Mean 6.6286 7.3750 

Std. Deviation 1.72378 1.56912 

forløb_gennemsnit Mean 6.8061 7.8036 

Std. Deviation 1.64856 1.15033 

RYB2 elever daglig_gennemsnit Mean 6.7500 5.1714 

Std. Deviation 2.53180 1.78344 

forløb_gennemsnit Mean 7.1429 7.4592 

Std. Deviation 1.20656 1.49429 

RYB3 elever daglig_gennemsnit Mean 7.8857 7.3400 

Std. Deviation 1.05456 1.97327 

forløb_gennemsnit Mean 7.6735 7.4714 

Std. Deviation 1.43343 .85197 



32 

 

 

Af tabellen fremgår det, at der især i RYB2 var en forskel på hvordan den daglige undervisning blev vurderet af pigerne (gn: 5,17; SD:1,78) og 

af drengene (gn:6,75; SD:2,53). Desuden vurderede pigerne i RYB2 forløbet en smule højere end drengene, og det tyder derfor på, at især 

pigerne i RYB2 har fået noget ud af forløbet.  

3.2.3. Korrelationer – valg af test 

Forudsætningen for at lave en parametrisk korrelationstest (som har den største statistiske styrke) er, at samples ved de forskellige variable er 

normalfordelte. I denne undersøgelse var samples for mange af variablene ikke normalfordelte, og det blev derfor besluttet at anvende den non-

parametriske korrelationstest Spearmans rho. Ved valget af den non-parametriske test følger en større sandsynlighed for at lave en type to fejl, 

det vil sige, at udelukke, at der er en korrelation, hvor der rent faktisk er en korrelation. Desuden udelukker anvendelsen af den non-parametriske 

test muligheden for at sige noget lødigt om små samples. Dette betyder, at det for RYB2 og RYB3 ikke er muligt at sige noget om udsagnene 

vedrørende biologiundervisningen, idet kun henholdsvis 3 og 4 elever har vurderet disse udsagn. Trods disse begrænsninger, blev den non-

parametriske test alligevel vurderet som den mest lødige. Af tabellerne nedenunder fremgår korrelationsmatricen for de tre klasser. Kun de 

signifikante korrelationer mellem den daglige undervisning og udbyttet af forløbet fremgår af tabellen. De korrelationer, der går igen ved alle tre 

klasser er markeret med rød.  
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Correlations
a
 

RYB1 elever Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

 Daglig u1 Correlation Coefficient .552
**
 .528

**
  .591

**
    

Sig. (2-tailed) .004 .007  .002    

N 25 25  25    

Daglig u2 Correlation Coefficient       .813
**
 

Sig. (2-tailed)       .001 

N       13 

Daglig u3 Correlation Coefficient  .480
*
  .594

**
 .579

**
   

Sig. (2-tailed)  .013  .001 .002   

N  26  26 25   

Daglig u4 Correlation Coefficient .739
**
 .708

**
 .603

*
 .679

*
 .604

*
  .811

**
 

Sig. (2-tailed) .004 .007 .029 .011 .029  .001 

N 13 13 13 13 13  13 

Daglig u5 Correlation Coefficient .677
**
 .493

*
 .607

**
 .596

**
 .550

**
  .427

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .010 .001 .001 .004  .030 

N 26 26 26 26 25  26 

Daglig u6 Correlation Coefficient .759
**
 .694

**
 .758

**
 .763

**
 .763

**
  .740

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .008 .003 .002 .002  .004 

N 13 13 13 13 13  13 

Daglig u7 Correlation Coefficient .407
*
 .426

*
  .519

**
 .418

*
   

Sig. (2-tailed) .044 .034  .008 .042   

N 25 25  25 24   

Daglig u8 Correlation Coefficient .667
*
 .577

*
 .816

**
 .606

*
 .648

*
   

Sig. (2-tailed) .018 .049 .001 .037 .023   
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N 12 12 12 12 12   

Daglig u9 Correlation Coefficient .586
**
 .658

**
  .515

**
 .680

**
 .419

*
 .551

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .000  .010 .000 .042 .005 

N 24 24  24 24 24 24 

Daglig u10 Correlation Coefficient .634
*
  .734

*
 .755

**
 .640

*
  .657

*
 

Sig. (2-tailed) .036  .010 .007 .034  .028 

N 11  11 11 11  11 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Klasse = RYB1 elever 

 

RYB3 elever Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

 Daglig u1 Correlation Coefficient .513
**
 .406

*
  .627

**
    

Sig. (2-tailed) .006 .036  .000    

N 27 27  27    

Daglig u3 Correlation Coefficient  .480
*
  .565

**
    

Sig. (2-tailed)  .011  .002    

N  27  27    

Daglig u5 Correlation Coefficient .631
**
 .564

**
 .606

**
 .496

**
 .441

*
   

Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .008 .024   

N 27 27 27 27 26   

Daglig u7 Correlation Coefficient .447
*
   .667

**
    

Sig. (2-tailed) .019   .000    

N 27   27    

Daglig u9 Correlation Coefficient    .475
*
    



35 

 

Sig. (2-tailed)    .014    

N    26    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Klasse = RYB3 elever 

 

Correlations
a
 

RYB2 elever Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

Spearman's rho Daglig u1 Correlation Coefficient        

Sig. (2-tailed)        

N        

Daglig u3 Correlation Coefficient  .508
*
      

Sig. (2-tailed)  .022      

N  20      

Daglig u5 Correlation Coefficient  .639
**
 .483

*
 .584

**
    

Sig. (2-tailed)  .002 .031 .007    

N  20 20 20    

Daglig u7 Correlation Coefficient    .497
*
 .528

*
   

Sig. (2-tailed)    .026 .020   

N    20 19   

Daglig u9 Correlation Coefficient        

Sig. (2-tailed)        

N        
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3.2.3.1. Overordnede korrelationer 

De fem korrelationer, der er markeret med rød, er korrelationer, som går igen ved alle tre klasser, og disse korrelationer kan derfor betragtes som 

overordnede tendenser.  

Det viser, at der er en sammenhæng mellem at synes, at den daglige fysikundervisning hjælper én til at forstå omverden og at synes, at man i 

forløbet lærte noget væsentligt om omverden. Ligeledes er der en sammenhæng mellem at have nemt ved at forstå det faglige indhold i den 

daglige fysikundervisning, og at have nemt ved at forstå det faglige indhold i forløbet. At arbejde aktivt i fysikundervisningen til dagligt har en 

sammenhæng med henholdsvis, aktiv deltagelse i forløbet, at synes, at forløbet lærte én noget væsentligt om omverden, og at have nemt ved at 

forstå det faglige indhold i forløbet.  

Det kan desuden nævnes, at udsagnet vedrørende mulighed for selvstændighed i forløbet kun i ét enkelt tilfælde (i RYB1) korrelerede med en 

anden variabel. Dette kan forklares via resultatet fra en Cronbach Alpha-analyse, som peger på, at lige netop dette udsagn adskiller sig fra de 

andre udsagn, og derfor ikke måler det samme underliggende konstrukt, som de resterende udsagn i de to kategorier (den daglige undervisning 

og udbytte af forløbet).  

Udover de overordnede korrelationer, fremkom der også korrelationer, som ikke går igen ved alle tre klasser. Disse korrelationer er beskrevet 

nedenunder. I datamaterialet fra RYB1 korrelerede de fleste variable med hinanden, og for RYB1 vil disse yderligere korrelationer, derfor ikke 

blive beskrevet, men kan i stedet findes i korrelationsmatricen.  

3.2.3.2. RYB2 

At have nemt ved at forstå fysikundervisningen til dagligt korrelerer med vurderingen af at kunne bruge det man lærte i forløbet i fremtiden. 
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3.2.3.3. RYB3 

At kunne lide at arbejde med fysik i den daglige undervisning har en sammenhæng med henholdsvis at synes, at forløbet var spændende, at 

synes, at man lærte noget væsentligt om sin omverden gennem forløbet, og at synes, at det var nemt at forstå det faglige indhold i forløbet. Der 

er desuden en sammenhæng mellem at synes, at den daglige fysikundervisning hjælper én til at forstå sin omverden og at synes, at det var nemt 

at forstå det faglige indhold i forløbet. Aktiv deltagelse i den daglige fysikundervisning har en sammenhæng med henholdsvis at synes, at 

forløbet var spændende og aktiv deltagelse i forløbet. Der er desuden en sammenhæng mellem at have nemt ved at forstå fysik i den daglige 

undervisning og at synes, at forløbet var spændende. 

3.2.4. Sammenligning af den daglige undervisning og forløbet 

3.2.4.1. Forståelse af omverden 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt henholdsvis deres daglige undervisning og forløbet har hjulpet dem til at forstå deres 

omverden, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel på hvor godt den daglige undervisning og forløbet hjælper eleverne til at 

forstå omverden. Når denne forskel testes for signifikans, testes der for, om forskellen er stor nok til ikke at være tilfældig. Hvis der er en lille 

sandsynlighed for, at forskellen er tilfældig, menes forskellen at afspejle en reel forskel på effekten af den daglige undervisning og forløbet. Ved 

de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de samples, der ikke er normalfordelte, er anvendt en 

Wilcoxon signed rank test. Når samplen ikke er normalfordelt er der desuden anvendt en median i stedet for et gennemsnit som model for 

samplen, idet en median udgør et mere præcist mål end et gennemsnit ved ikke-normalfordelte samples. Resultaterne af signifikans-testene 

fremgår af tabellen nedenunder. 
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Forståelse af omverden Gennemsnit/median – den 

daglige undervisning 

Gennemsnit/median - 

forløbet 

Signifikans Forskellen er ikke stor 

nok til at være andet end 

en tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel på 

effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

RYB1 - fysik Md = 7, SD = 2,18 Md = 8, SD = 1,98 Z = .34, p > .05 X  

RYB1 - biologi Md = 7,5, SD = 3,03 Md = 8, SD = 1,98 Z = .09, p > .05 X  

RYB2 - fysik Gn = 6,43, SD = 2,06 Gn = 6,91, SD = 2,61 T = -.82, p > .05 X  

RYB3 - fysik Md = 8, SD = 1,49 Md = 8, SD = 2,12  Der er ingen forskel 

 

3.2.4.2. Forståelse af det faglige indhold 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om, hvorvidt de har nemt ved at forstå det faglige indhold i henholdsvis deres daglige undervisning
2
 og i 

forløbet, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, 

mens der for de samples, der ikke er normalfordelt er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen 

nedenunder. 

Forståelse af det faglige 

indhold 

Gennemsnit/median – den 

daglige under-visning 

Gennemsnit/median - 

forløbet 

Signifikans Forskellen er ikke stor 

nok til at være andet end 

en tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel på 

effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

RYB1 - fysik Gn = 6,11, SD = 2,12 Gn = 7,0, SD = 2,27 t = -1,88, p > .05 X  

RYB1 - biologi Gn = 3,0 SD = 3,93 Gn = 7,0, SD = 2,27 t = -4,83, p < .05  X 

RYB2 - fysik Md = 4,0, SD = 2,38 Md = 7,0 SD = 2,27 Z = 3,2, p < .05  X 

RYB3 - fysik Gn = 7,04, SD = 1,69 Gn = 7,79, SD = 2,1 t = -2,26  X 

                                                 
2
 I udsagnet vedrørende den daglige undervisning, var der dog en lidt anden formulering, således at eleverne blev spurgt om hvor nemt de har ved at forstå det, der forgår i 

undervisningen. Dette udsagn menes dog også at være rettet mod det faglige indhold, og det vurderes derfor at de to udsagn er sammenlignelige trods de lidt forskellige 

formuleringer. 
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3.2.4.3. Aktiv deltagelse 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt de deltager aktiv i deres daglige undervisning og hvorvidt de deltog aktivt i forløbet, og det er 

derfor muligt at undersøge om der er forskel. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de samples, 

der ikke er normalfordelte er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen nedenunder 

 

Aktiv deltagelse Gennemsnit/median – den 

daglige undervisning 

Gennemsnit/median - 

forløbet 

Signifikans Forskellen er ikke stor 

nok til at være andet end 

en tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel på 

i hvor høj grad den daglige 

undervisning og forløbet 

fremmer aktiv deltagelse 

RYB1 - fysik Md = 7, SD = 1,58 Md = 8, SD = 1,84 Z = 3.04, p < .05  X 

RYB1 - biologi Md = 8, SD = 2,79 Md = 8, SD = 1,84  Der er ingen forskel 

RYB2 - fysik Md = 6,0, SD = 2,62 Md = 8,0, SD = 2,54 Z = 3,10, p < .05  X 

RYB3 - fysik Md = 7, SD = 1,45 Md = 8, SD = 2,06 Z = 1,75, p > .05 X  

 

3.2.4.4. Opsamling – forståelse af omverden, forståelse af det faglige indhold, og aktiv deltagelse 

Ingen af de tre klasse oplevede en signifikant forskel på hvordan henholdsvis den daglige undervisning og forløbet hjalp dem til at forstå deres 

omverden. Med hensyn til forståelse af det faglige indhold var der heller ingen signifikant forskel på hvor nemt eleverne i RYB1 havde ved at 

forstå det faglige indhold i den daglige fysikundervisning og i forløbet.  Derimod havde eleverne i RYB1 nemmere ved at forstå det faglige 

indhold i forløbet end i deres biologiundervisning. Ligeledes havde eleverne i RYB2 og RYB3 nemmere ved at forstå det faglige indhold i 

forløbet end i deres daglige fysikundervisning. I forhold til aktiv deltagelse, deltog RYB1 og RYB2 mere aktivt i forløbet end i den daglige 

fysikundervisning. For RYB3 var der derimod ingen forskel på hvor aktivt eleverne deltog i forløbet og hvor aktivt de deltager i den daglige 
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fysikundervisning, ligesom der for RYB1 heller ikke var nogen forskel mellem aktiv deltagelse i biologiundervisningen og i forløbet. Disse 

resultater er opsummeret i tabellen nedenunder. 

 Bedre forståelse af omverden i 

forløbet end i den daglige 

undervisning 

Bedre forståelse af det faglige 

indhold i forløbet end i den 

daglige undervisning 

Mere aktiv deltagelse i forløbet 

end i den daglige undervisning 

Eleverne vurderede generelt 

forløbet højere end den daglige 

undervisning 

RYB1 - fysik   X  

RYB1 - biologi  X   

RYB2 - fysik  X X X 

RYB3 - fysik  X   
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3.3. Vejen Gymnasium 

3.3.1. Deltagere 

26 elever fra Vejen gymnasium deltog i forløbet. 24 af disse har angivet at gå i en klasse med ét navn mens to 2 har angivet at gå i en klasse med 

et andet navn. I denne rapport behandles de 26 elever dog som én klasse. Alle besvarelserne indeholder vurderinger af udsagnene vedrørende 

fysik og biologi, så det er derfor muligt ud fra disse data at sige noget om både fysikundervisningen og biologiundervisningen i forhold til 

forløbet på Orion-Gram. 

3.3.2.  Deskriptive analyser 

Tabellen og diagrammet nedenunder viser gennemsnittet og standardafvigelsen for samtlige udsagn i spørgeskemaet.  
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Af tabellen og diagrammet fremgår det, at eleverne i klassen er enige med samtlige udsagn i spørgeskemaet, idet ingen af udsagnene vurderes 

som 5 eller derunder. På baggrund af dette kan det tolkes, at klassen generelt er tilfreds både med den daglige undervisning og med forløbet på 

Orion-Gram. En signifikans-test viste desuden, at forskellen mellem den gennemsnitlige vurdering af den daglige undervisning og den 

gennemsnitlige vurdering af forløbet ikke er signifikant. 

Case Summaries 

 Mean Std. Deviation 

Daglig u1 7.9615 1.53573 

Daglig u2 7.8077 1.38620 

Daglig u3 7.4231 2.10092 

Daglig u4 7.6538 1.78756 

Daglig u5 6.9615 1.92833 

Daglig u6 7.1538 1.89087 

Daglig u7 7.6538 1.54770 

Daglig u8 8.1154 1.30620 

Daglig u9 7.1923 2.28069 

Daglig u10 6.1538 2.61828 

Udbytte 1 7.8077 1.38620 

Udbytte 2 7.4231 1.65343 

Udbytte 3 7.4615 1.74885 

Udbytte 4 7.5769 1.77027 

Udbytte 5 7.2308 2.04563 

Udbytte 6 6.5769 1.92194 

Udbytte 7 

Gn. Daglig 

Gn. Udbytte 

7.0385 

7.41 

7.30 

1.77721 

1.36 

1.41 
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Tabellen nedenunder viser den gennemsnitlige vurdering af henholdsvis den daglige undervisning og forløbet opdelt efter køn. 

Case Summaries 

Køn 

daglig_gennem

snit 

udbytte_genne

msnit 

Dreng Mean 7.7000 7.5476 

Std. Deviation 1.22103 1.53116 

Pige Mean 7.1571 7.0918 

Std. Deviation 1.46745 1.31482 

 

Af tabellen fremgår det, at der ikke er den store forskel på hvordan drengene og pigerne vurderede den daglige undervisning og forløbet.  

3.3.3. Korrelationer – valg af test 

Forudsætningen for at lave en parametrisk korrelationstest, er at samples ved de forskellige variable er normalfordelte. I denne undersøgelse var 

samples for mange af variablene ikke normalfordelte, og det blev derfor besluttet at anvende den non-parametriske korrelationstest Spearmans 

rho. Ved valget af den non-parametriske test følger en større sandsynlighed for at lave en type to fejl, det vil sige, at udelukke, at der er en 

korrelation, hvor der rent faktisk er en korrelation. Trods denne begrænsning, blev den non-parametriske test alligevel vurderet som den mest 

lødige. Af tabellen nedenunder fremgår korrelationsmatricen for klassen. Kun de signifikante korrelationer mellem den daglige undervisning og 

udbyttet af forløbet fremgår af tabellen.  
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Correlations 

 Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

Daglig u1 Pearson Correlation .635
**
 .448

*
 .498

**
 .494

*
 .652

**
 .482

*
 .440

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .022 .010 .010 .000 .013 .024 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Daglig u2 Pearson Correlation  .438
*
   .454

*
 .464

*
  

Sig. (2-tailed)  .025   .020 .017  

N  26   26 26  

Daglig u3 Pearson Correlation .661
**
 .672

**
 .424

*
 .695

**
 .591

**
  .703

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .031 .000 .001  .000 

N 26 26 26 26 26  26 

Daglig u4 Pearson Correlation .569
**
 .647

**
 .475

*
 .748

**
 .471

*
 .421

*
 .609

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .014 .000 .015 .032 .001 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Daglig u5 Pearson Correlation .685
**
 .495

*
 .776

**
 .722

**
 .722

**
 .567

**
 .467

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .010 .000 .000 .000 .002 .016 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Daglig u6 Pearson Correlation .454
*
 .528

**
 .631

**
 .701

**
 .611

**
 .415

*
  

Sig. (2-tailed) .020 .006 .001 .000 .001 .035  

N 26 26 26 26 26 26  

Daglig u7 Pearson Correlation .620
**
 .528

**
 .431

*
 .747

**
 .607

**
 .446

*
 .456

*
 

Sig. (2-tailed) .001 .006 .028 .000 .001 .022 .019 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Daglig u8 Pearson Correlation .675
**
 .662

**
 .571

**
 .870

**
 .573

**
 .498

**
 .567

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .002 .000 .002 .010 .003 

N 26 26 26 26 26 26 26 
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Daglig u9 Pearson Correlation .392
*
   .487

*
 .573

**
  .393

*
 

Sig. (2-tailed) .048   .012 .002  .047 

N 26   26 26  26 

Daglig u10 Pearson Correlation  .400
*
      

Sig. (2-tailed)  .043      

N  26      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Som man kunne forvente på baggrund af de deskriptive diagrammer (som illustrerede enighed med alle udsagn), er der en signifikant 

sammenhæng mellem de fleste af variablene i spørgeskemaet. Disse korrelationer vil ikke blive beskrevet nærmere, men fremgår af tabellen 

ovenover.  

3.3.4. Sammenligning af den daglige undervisning og forløbet 

3.3.4.1. Forståelse af omverden 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt henholdsvis deres daglige undervisning og forløbet har hjulpet dem til at forstå deres 

omverden, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel på hvor godt den daglige undervisning og forløbet hjælper eleverne til at 

forstå omverden. Når denne forskel testes for signifikans, testes der for, om forskellen er stor nok til ikke at være tilfældig. Hvis der er en lille 

sandsynlighed for at forskellen er tilfældig, menes forskellen at afspejle en reel forskel på effekten af den daglige undervisning og forløbet. Ved 

de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de samples, der ikke er normalfordelte, er anvendt en 

Wilcoxon signed rank test. Når samplen ikke er normalfordelt er der desuden anvendt en median i stedet for et gennemsnit som model for 

samplen, idet en median udgør et mere præcist mål end et gennemsnit ved ikke-normalfordelte samples. Resultaterne af signifikans-testene 

fremgår af tabellen nedenunder. 
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Forståelse af 

omverden 

Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

Fysik Md = 7 

SD = 2,1 

Md = 8,  

SD = 1,65 

Z = .07, p > .05 X  

Biologi Md = 7,5 

SD = 1,79 

Md = 8,  

SD = 1,65 

Z = .77, p > .05 X  

 

3.3.4.2. Forståelse af det faglige indhold 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om, hvorvidt de har nemt ved at forstå det faglige indhold i henholdsvis deres daglige undervisning
3
 og i 

forløbet, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelt, er der anvendt en afhængig t-test, 

mens der for de samples, der ikke er normalfordelt er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen 

nedenunder. 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 I udsagnet vedrørende den daglige undervisning, var der dog en lidt anden formulering, således at eleverne blev spurgt om hvor nemt de har ved at forstå det, der forgår i 

undervisningen. Dette udsagn menes dog også at være rettet mod det faglige indhold, og det vurderes derfor at de to udsagn er sammenlignelige trods de lidt forskellige 

formuleringer. 

Forståelse af det 

faglige indhold 

Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

Fysik Md = 7,0  

SD = 1,55 

Md = 7,0  

SD = 1,77 

 Der er ingen forskel 

Biologi Md = 8,0 

SD = 1,31 

Md = 7,0 

SD = 1,77 

Z = -2,64, p > .05  X 
OBS! Eleverne har nemmere ved at 

forstå det faglige indhold i den 

daglige biologiundervisning end i 
forløbet 
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3.3.4.3. Aktiv deltagelse 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt de deltager aktiv i deres daglige undervisning og hvorvidt de deltog aktivt i forløbet, og det er 

derfor muligt at undersøge om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de 

samples, der ikke er normalfordelte er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen nedenunder. 

Aktiv deltagelse Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på i hvor høj grad den daglige 

undervisning og forløbet 

fremmer aktiv deltagelse 

Fysik Md = 6,5 

SD = 1,93 

Md = 8 

SD = 1,75 

Z = 1,87, p > .05 X  

Biologi Md = 7,0 

SD = 1,89 

Md = 8  

SD = 1,75 

t = -1.16, p > .05 X  

 

3.3.5. Opsamling – forståelse af omverden og aktiv deltagelse 

For klassen var der ikke en signifikant forskel på hvordan den daglige undervisning (både i fysik og i biologi), og forløbet hjalp dem til at forstå 

deres omverden. Der var heller ikke nogen signifikant forskel på hvor aktivt de deltager i daglige undervisning (både i fysik og i biologi) og hvor 

aktivt de deltog i forløbet. I forhold til forståelsen af det faglige indhold, havde eleverne nemmere ved at forstå hvad der foregår i den daglige 

biologiundervisning end i forløbet. Der var ingen signifikant forskel på, hvor nemt eleverne havde ved at forstå det faglige indhold i den daglige 

fysikundervisning og i forløbet. 

3.3.6. Afsluttende 

Selvom eleverne i klassen erklærede sig enige med samtlige udsagn vedrørende udbyttet af forløbet (og dermed synes at være tilfredse med 

forløbet), tyder det ikke på, at forløbet har udgjort en bedre måde at undervise i fysik og biologi på, end den daglige undervisning. 
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3.4. Trente Mølle 

3.4.1. Deltagere 

Én klasse fra Svanninge skole deltog i forløbet ved Trente Mølle. Datamaterialet udgøres af 21 besvarelser, som alle indeholder vurderinger af 

alle udsagnene vedrørende fysik/kemi og biologi. 

3.4.2. Deskriptive analyser 

Tabellen nedenunder indeholder gennemsnittet og standardafvigelsen for alle udsagnene i spørgeskemaet. Diagrammerne nedenunder indeholder 

ligeledes gennemsnittet og standardafvigelserne for alle udsagnene, men er opdelt efter type af daglig undervisning, henholdsvis fysik/kemi og 

biologi. 
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Case Summaries 

 Mean Std. Deviation 

Daglig u1 8.1905 2.33707 

Daglig u2 6.7143 2.49285 

Daglig u3 7.2857 2.81323 

Daglig u4 6.9048 2.70009 

Daglig u5 7.3333 1.95789 

Daglig u6 6.6667 1.82574 

Daglig u7 7.8571 2.05635 

Daglig u8 7.2857 2.12468 

Daglig u9 6.4762 1.56905 

Daglig u10 6.1429 1.74028 

Udbytte 1 8.0476 2.20173 

Udbytte 2 7.4762 1.99045 

Udbytte 3 8.0000 2.19089 

Udbytte 4 7.7143 2.47271 

Udbytte 5 7.1905 2.06444 

Udbytte 6 7.1905 2.42114 

Udbytte 7 

Gn. Daglig 

Gn. Udbytte 

8.3333 

7.09 

7.71 

2.19848 

1.53 

1.81 
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Som det fremgår af tabellen og diagrammerne ovenover erklærede eleverne sig enige med samtlige udsagn i spørgeskemaet (dvs. vurderede alle 

udsagn som 5 eller derover), og synes derfor overordnet set at være tilfredse med både den daglige undervisning (både fysik/kemi og biologi) og 

forløbet. Eleverne vurderede gennemsnitlige den daglige undervisning som 7,09 og vurderede gennemsnitlig forløbet som 7.71. En signifikans-

test viste, at denne forskel er signifikant, hvilket betyder, at forløbet med stor sandsynlighed har en større effekt på de udvalgte parametre end 

den daglige undervisning.   

Tabellen nedenunder viser den gennemsnitlige vurdering af henholdsvis den daglige undervisning og forløbet opdelt efter køn. 

Case Summaries 

Køn 

Daglig_gennem

snit 

Udbytte_genne

msnit 

Dreng Mean 7.7333 8.1270 

Std. Deviation .85440 1.28858 

Pige Mean 6.6000 7.2208 

Std. Deviation 1.84770 2.13557 

 

Som det fremgår af tabellen vurderede pigerne både den daglige undervisning og forløbet cirka 1 lavere end drengene. 

3.4.3. Korrelationer – valg af test 

Forudsætningen for at lave en parametrisk korrelationstest (som har den største statistiske styrke) er, at samples ved de forskellige variable er 

normalfordelte. De fleste af variablene var i dette datamateriale ikke normalfordelte, og det blev derfor besluttet at anvende den non-

parametriske korrelationstest Spearmans rho. Ved valget af den non-parametriske test følger en større sandsynlighed for at lave en type to fejl, 

det vil sige, at udelukke, at der er en korrelation, hvor der rent faktisk er en korrelation. Trods denne begrænsning, blev den non-parametriske 
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test alligevel vurderet som den mest lødige. Af tabellerne nedenunder fremgår korrelationsmatricen. Kun de signifikante korrelationer mellem 

den daglige undervisning og udbyttet af forløbet fremgår af tabellen.  

 Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

 Daglig u1 Correlation  .446
*
  .489

*
 .553

**
 .652

**
 .441

*
 .615

**
 

Sig. (2-tailed) .043  .025 .009 .001 .046 .003 

N 21  21 21 21 21 21 

Daglig u2 Correlation        .496
*
 

Sig. (2-tailed)       .022 

N       21 

Daglig u3 Correlation   .476
*
      

Sig. (2-tailed)  .029      

N  21      

Daglig u4 Correlation   .542
*
  .478

*
   .503

*
 

Sig. (2-tailed)  .011  .028   .020 

N  21  21   21 

Daglig u5 Correlation  .608
**
 .665

**
 .621

**
 .579

**
 .526

*
  .538

*
 

Sig. (2-tailed) .003 .001 .003 .006 .014  .012 

N 21 21 21 21 21  21 

Daglig u6 Correlation  .586
**
 .711

**
 .561

**
  .444

*
   

Sig. (2-tailed) .005 .000 .008  .044   

N 21 21 21  21   

Daglig u7 Correlation     .691
**
   .438

*
 

Sig. (2-tailed)    .001   .047 
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Som det fremgår af korrelationsmatricen korrelerer mange af variablene signifikant, og det er derfor kun det overordnede mønster, der her vil 

blive beskrevet.  

 Overordnet set synes vurderingen af at kunne lide fysik at korrelere positivt (og signifikant) med alle udsagnene vedrørende 

udbyttet af forløbet, med undtagelse af udsagnet om, at man via forløbet har lært noget væsentligt om omverden. I modsætning til hertil 

korrelerer vurderingen af at kunne lide biologi kun med ét udsagn vedrørende udbyttet, nemlig udsagnet om, at man lært mere af forløbet, fordi 

man fik muligheden for at komme på besøg uden for skolen.  

Vurderingen af at skulle bruge det man lærer i den daglige fysik/kemi-undervisningen og biologiundervisningen i fremtiden, korrelerer ikke 

signifikant med nogle af udsagnene vedrørende udbyttet af forløbet. Der er således ikke en sammenhæng mellem, at vide på forhånd (inden 

N    21   21 

Daglig u8 Correlation   .483
*
  .548

*
 .442

*
 .446

*
 .469

*
 

Sig. (2-tailed)  .026  .010 .045 .043 .032 

N  21  21 21 21 21 

Daglig u9 Correlation         

Sig. (2-tailed)        

N        

Daglig u10 Correlation         

Sig. (2-tailed)        

N        

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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forløbet finder sted) om man skal bruge fysik/kemi og biologi i fremtiden, og hvor tilfreds man har været med forløbet. De resterende 

korrelationer vil ikke blive nærmere beskrevet, men fremgår af korrelationsmatricen ovenover. 

3.4.4. Sammenligning af den daglige undervisning og forløbet 

 

3.4.4.1. Forståelse af omverden 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt henholdsvis deres daglige undervisning og forløbet har hjulpet dem til at forstå deres 

omverden, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel. Når denne forskel testes for signifikans, testes der for, om forskellen er stor 

nok til ikke at være tilfældig. Hvis der er en lille sandsynlighed for at forskellen er tilfældig, menes forskellen at afspejle en reel forskel på 

effekten af den daglige undervisning og forløbet. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de 

samples, der ikke er normalfordelte, er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Når samplen ikke er normalfordelt er der desuden anvendt en 

median i stedet for et gennemsnit som model for samplen, idet en median udgør et mere præcist mål end et gennemsnit ved ikke-normalfordelte 

samples. Resultaterne af signifikans-testene fremgår af tabellen nedenunder. 

Forståelse af 

omverden 

Gennemsnit/

median 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en tilfæl-

dighed 

Forskellen afspejler 

med stor sandsynlig-

hed en reel forskel 

på effekten af den 

daglige undervisning 

og forløbet  

Fysik/kemi Md = 8,0 

SD = 2,81 

Md = 8,0  

SD = 1,99 

 Der er ingen forskel 

Biologi Md = 7,0 

SD = 2,7 

Md = 8,  

SD = 1,99 

Z = 1,3, p > .05 X  
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3.4.4.2. Forståelse af det faglige indhold 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om, hvorvidt de har nemt ved at forstå det faglige indhold i henholdsvis deres daglige undervisning
4
 og i 

forløbet, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelt, er der anvendt en afhængig t-test, 

mens der for de samples, der ikke er normalfordelt er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen 

nedenunder. 

Forståelse af 

det faglige 

indhold 

Gennemsnit

/median 

 – den 

daglige 

undervisnin

g 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok 

til at være 

andet end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler 

med stor sandsyn-

lighed en reel forskel 

på effekten af den 

daglige undervisning 

og forløbet 

Fysik/kemi Md = 8,0  

SD = 2,07 

Md = 9,0  

SD = 2,47 

Z = -.68, p > .05 X  

Biologi Md = 8,0 

SD = 2,13 

Md = 9,0 

SD = 2,47 

Z = .87, p > .05 X  

 

3.4.4.3. Aktiv deltagelse 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt de deltager aktiv i deres daglige undervisning og hvorvidt de deltog aktivt i forløbet, og det er 

derfor muligt at undersøge om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de 

samples, der ikke er normalfordelte er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen nedenunder 

 

                                                 
4
 I udsagnet vedrørende den daglige undervisning, var der dog en lidt anden formulering, således at eleverne blev spurgt om hvor nemt de har ved at forstå det, der forgår i 

undervisningen. Dette udsagn menes dog også at være rettet mod det faglige indhold, og det vurderes derfor at de to udsagn er sammenlignelige trods de lidt forskellige 
formuleringer. 
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Aktiv 

deltagelse 

Gennemsnit/

median 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet end 

en tilfældighed 

Forskellen afspejler 

med stor 

sandsynlighed en 

reel forskel på i hvor 

høj grad den daglige 

undervisning og 

forløbet fremmer 

aktiv deltagelse 

Fysik/kemi Md = 7,0 

SD = 1,96 

Md = 8 

SD = 2,19 

Z = 2,27, p < .05  X 

Biologi Md = 7,0 

SD = 1,83 

Md = 8  

SD = 2,19 

t = 2,78, p < .05  X 

 

 

3.4.4.4. Opsamling – forståelse af omverden, forståelse af det faglige indhold, og aktiv deltagelse 

Overordnet set vurderede eleverne forløbet signifikant højere end den daglige undervisning. Eleverne oplevede dog ikke en signifikant forskel på 

forståelse af omverden, og forståelse af det faglige indhold ved henholdsvis den daglige undervisning (både fysik/kemi og biologi) og forløbet. 

Derimod var der en signifikant forskel på, hvor aktivt eleverne deltager i deres daglige undervisning og hvor aktivt de deltog i forløbet, i den 

forstand, at eleverne deltog mere aktivt i forløbet end i den daglige undervisning. 

3.5. Nyborg – Nyborg Heldagsskole og Birkhovedskolen 

3.5.1. Deltagere 

To klasser fra to forskellige skoler i Nyborg (Nyborg Heldagsskole og Birkhovedskolen) deltog i forløbet. Som det fremgår af tabellen 

nedenunder deltog 5 elever fra Nyborg Heldagsskole, mens 22 elever fra 8. klassetrin fra Birkhovedskolen deltog. Alle besvarelserne fra de to 

klasser indeholder vurderinger af alle udsagnene vedrørende fysik/kemi og biologi. 
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3.5.2. Deskriptive analyser 

Tabellen nedenunder indeholder gennemsnittet og standardafvigelsen for hvert af udsagnene i spørgeskemaet, opdelt efter de to klasser/skoler. 

Diagrammerne nedenunder indeholder ligeledes gennemsnittet og standardafvigelsen for hvert af udsagnene i spørgeskemaet, men er både 

opdelt efter skole og type af daglig undervisning (fysik/kemi og biologi). I tabellen er de højeste gennemsnits markeret med rød. 

 

 

 

 

 

 Antal besvarelser 

Nyborg Heldagsskole 5 

Birkhovedskolen 22 



57 

 

 

 

 

 

 
Nyborg Heldagsskole  Birkhovedskolen 

Mean Deviation Mean       Deviation 

Daglig U1 7.0000 1.58114 8.2273 1.92556 

Daglig U2 6.2000 2.28035 7.3182 2.12438 

Daglig U3 7.8000 1.64317 7.4545 2.78990 

Daglig U4 5.6000 3.13050 7.5000 2.59578 

Daglig U5 7.2000 1.78885 8.1364 2.05393 

Daglig U6 5.0000 2.00000 7.2273 2.46754 

Daglig U7 6.2000 1.30384 8.4091 1.70878 

Daglig U8 5.0000 1.87083 7.7727 2.22394 

Daglig U9 5.8000 3.49285 6.0952 3.03158 

Daglig U10 4.0000 2.91548 6.2727 2.96297 

Udbytte1 7.2000 2.16795 7.0000 2.32993 

udbytte2 7.2000 .83666 7.4545 2.36497 

Udbytte3 7.8000 1.48324 7.7727 1.90067 

udbytte4 6.2000 1.48324 7.4545 2.61365 

Udbytte5 6.2000 3.03315 5.7619 2.75508 

Udbytte6 6.8000 1.92354 5.5000 2.89087 

Udbytte7 

Gn. Daglig 

Gn. Udbytte 

8.0000 

5.98 

7.06 

2.54951 

.63 

1.11 

 

7.5455 

7.31 

6.81 

2.52091 

1.98 

2.06 
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Som det fremgår af tabellen ovenover vurderede Birkhovedskolen generelt udsagnene vedrørende den daglige undervisning (både biologi og 

fysik/kemi) højere end Nyborg Heldagsskole. Af diagrammerne fremgår det, at Nyborg Heldagsskole især vurderede biologiundervisningen 

lavere end fysik/kemi-undervisningen. Med hensyn til vurderingen af udsagnene vedrørende udbyttet af forløbet, vurderede de to klasser/skoler 

dog næsten overordnet set udbyttet af forløbet lige højt. Dette tyder på, at Nyborg Heldagsskole har fået mere ud af forløbet end 

Birkhovedskolen, set i forhold til skolernes udgangspunkt. Når man ser på gennemsnitsvurderingen af henholdsvis den daglige undervisning og 

forløbet fremgår det, at Nyborg Heldagsskole vurderede den daglige undervisning som 5, 98, mens de vurderede forløbet som 7,06. I 

modsætning hertil vurderede Birkhovedskolen den daglige undervisning som 7,31 og forløbet som 6,81. Ingen af disse forskelle var dog 

signifikante, og det er derfor ikke muligt ud fra disse gennemsnits for de to kategorier at slutte, at forskellen for nogle af de to klasser skyldes en 

reel forskel på effekten af den daglige undervisning og forløbet. Det er dog interessant, at Nyborg Heldagsskole i de to sidste udsagn (”Jeg fik 

lov til at arbejde mere selvstændigt end jeg plejer, i forløbet” og ”jeg lærte meget mere af forløbet, netop fordi jeg fik mulighed for at komme på 

besøg uden for skolen”), som vurderer forløbet i forhold til den daglige undervisning, erklærede sig mere enige i udsagnene end 

Birkhovedskolen. Det skal desuden påpeges, at begge klasser/skoler erklærede sig enige med alle udsagnene vedrørende ubyttet af forløbet, 

hvilket må tolkes som en overordnet tilfredshed med forløbet. 

Tabellen nedenunder viser de to skolers gennemsnitlige vurdering af henholdsvis den daglige undervisning og forløbet opdelt efter køn. 

 

 



59 

 

Case Summaries 

Skole Køn daglig_undervisning Udbytte 

 Nyborg 

Heldagsskole 

Dreng Mean 6.3667 7.2381 

Std. Deviation .45092 1.51411 

Pige Mean 5.4000 6.7857 

Std. Deviation .28284 .30305 

Birkhovedskolen Dreng Mean 6.3091 6.0519 

Std. Deviation 1.75867 1.87167 

Pige Mean 8.4800 7.7571 

Std. Deviation 1.46348 1.85659 

 

Af tabellen fremgår det, at pigerne på Nyborg Heldagsskole vurderede både den daglige undervisning og forløbet en smule lavere end drengene. 

Dette er det omvendte billede ved Birkhovedskolen, hvor det var drengene der vurderede den daglige undervisning og forløbet lavere end 

pigerne.  

3.5.3. Korrelationer – valg af test 

Forudsætningen for at lave en parametrisk korrelationstest (som har den største statistiske styrke) er, at samples ved de forskellige variable er 

normalfordelte. For Nyborg Heldagsskole var alle variablene normalfordelte, og der kan derfor udføres en Pearsons korrelationstest på disse 

data. For Birkhovedskolen var de fleste af variablene dog ikke normalfordelte, og det blev derfor besluttet at anvende den non-parametriske 

korrelationstest Spearmans rho ved disse data. Ved valget af den non-parametriske test følger en større sandsynlighed for at lave en type to fejl, 

det vil sige, at udelukke, at der er en korrelation, hvor der rent faktisk er en korrelation. Trods denne begrænsning, blev den non-parametriske 

test alligevel vurderet som den mest lødige til at analysere data fra Birkhovedskolen. Af tabellerne nedenunder fremgår korrelationsmatricen for 

de to klasser/skoler. Kun de signifikante korrelationer mellem den daglige undervisning og udbyttet af forløbet fremgår af tabellen.  
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Nyborg Heldagsskole Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

Daglig u1 Pearson Correlation      .904
*
  

Sig. (2-tailed)      .035  

N      5  

Daglig u2 Pearson Correlation        

Sig. (2-tailed)        

N        

Daglig u3 Pearson Correlation        

Sig. (2-tailed)        

N        

Daglig u4 Pearson Correlation      .897
*
  

Sig. (2-tailed)      .039  

N      5  

Daglig u5 Pearson Correlation   -.923
*
     

Sig. (2-tailed)   .025     

N   5     

Daglig u6 Pearson Correlation        

Sig. (2-tailed)    .    

N        

Daglig u7 Pearson Correlation        

Sig. (2-tailed)        

N        

Daglig u8 Pearson Correlation        

Sig. (2-tailed)        

N        
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Daglig u9 Pearson Correlation  .958
*
      

Sig. (2-tailed)  .010      

N  5      

Daglig u10 Pearson Correlation       -.942
*
 

Sig. (2-tailed)       .017 

N       5 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Skole = Nyborg Heldagsskole - folkeskole 

 

 

 

 

Birkhovedskolen Udbytte 1 Udbytte 2 Udbytte 3 Udbytte 4 Udbytte 5 Udbytte 6 Udbytte 7 

 Daglig u1 Correlation  .721
**
 .559

**
 .691

**
 .541

**
 .591

**
 .502

*
 .441

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .007 .000 .009 .005 .017 .040 

N 22 22 22 22 21 22 22 

Daglig u2 Correlation  .651
**
  .441

*
  .600

**
 .539

**
  

Sig. (2-tailed) .001  .040  .004 .010  

N 22  22  21 22  

Daglig u3 Correlation  .755
**
 .531

*
 .555

**
 .512

*
 .701

**
 .438

*
  

Sig. (2-tailed) .000 .011 .007 .015 .000 .041  

N 22 22 22 22 21 22  

Daglig u4 Correlation  .788
**
 .565

**
 .537

*
 .559

**
 .717

**
 .472

*
  

Sig. (2-tailed) .000 .006 .010 .007 .000 .026  

N 22 22 22 22 21 22  
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Som forventet på baggrund af de deskriptive diagrammer (som viste, at Birkhovedskolen generelt var meget enige i alle udsagnene) korrelerer de 

fleste variable positivt (og signifikant) i datamaterialet fra Birkhovedskolen. Disse korrelationer vil ikke blive beskrevet yderligere, men kan 

findes i korrelationsmatricen. For Nyborg Heldagsskole var der derimod få signifikante korrelationer, og især interessant er det, at to er disse 

Daglig u5 Correlation  .608
**
 .444

*
 .711

**
 .511

*
 .517

*
  .573

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .038 .000 .015 .016  .005 

N 22 22 22 22 21  22 

Daglig u6 Correlation  .743
**
 .641

**
 .582

**
 .727

**
 .487

*
  .438

*
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .004 .000 .025  .041 

N 22 22 22 22 21  22 

Daglig u7 Correlation  .473
*
 .433

*
 .606

**
 .536

*
   .463

*
 

Sig. (2-tailed) .026 .044 .003 .010 .  .030 

N 22 22 22 22   22 

Daglig u8 Correlation  .480
*
 .502

*
  .716

**
    

Sig. (2-tailed) .024 .017  .000    

N 22 22  22    

Daglig u9 Correlation  .595
**
  .451

*
  .591

**
   

Sig. (2-tailed) .004  .040  .006   

N 21  21  20   

Daglig u10 Correlation  .510
*
    .534

*
   

Sig. (2-tailed) .015    .013   

N 22    21   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

a. Skole = Birkhovedskolen - folkeskole 
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korrelationer er negative, hvilket vil sige at den ene variabel stiger, når den anden variabel falder. Blandt andet korrelerede aktiv deltagelse i den 

daglige fysikundervisning negativt med aktiv deltagelse i forløbet. Ligeledes korrelerede elevernes vurdering af hvorvidt de skal bruge deres 

viden om biologi i fremtiden negativt med deres vurdering af om de fik mere ud af forløbet, fordi de kom på besøg uden for skolen. Udover disse 

negative korrelationer var der tre positive signifikante korrelationer i datamaterialet fra Nyborg Heldagsskole. Blandt andet korrelerede elevernes 

vurdering af, om de kan lide fysik, og deres vurdering af om de arbejder aktivt i den daglige biologiundervisning med, hvorvidt eleverne 

oplevede, at de i forløbet fik lov til at arbejde mere selvstændigt end de plejer. Desuden var der en positiv korrelation mellem elevernes 

vurdering af om de skal bruge deres viden om fysik i fremtiden, og deres vurdering af, om de lærte noget væsentligt om omverden i forløbet.  

3.5.4. Sammenligning af den daglige undervisning og forløbet 

3.5.4.1. Forståelse af omverden 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt henholdsvis deres daglige undervisning og forløbet har hjulpet dem til at forstå deres 

omverden, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel på hvor godt den daglige undervisning og forløbet hjælper eleverne til at 

forstå omverden. Når denne forskel testes for signifikans, testes der for, om forskellen er stor nok til ikke at være tilfældig. Hvis der er en lille 

sandsynlighed for at forskellen er tilfældig, menes forskellen at afspejle en reel forskel på effekten af den daglige undervisning og forløbet. Ved 

de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de samples, der ikke er normalfordelte, er anvendt en 

Wilcoxon signed rank test. Når samplen ikke er normalfordelt er der desuden anvendt en median i stedet for et gennemsnit som model for 

samplen, idet en median udgør et mere præcist mål end et gennemsnit ved ikke-normalfordelte samples. Resultaterne af signifikans-testene 

fremgår af tabellen nedenunder. 
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3.5.4.2. Forståelse af det faglige indhold 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om, hvorvidt de har nemt ved at forstå det faglige indhold i henholdsvis deres daglige undervisning
5
 og i 

forløbet, og det er derfor muligt at undersøge, om der er en forskel. Ved de samples, der er normalfordelt, er der anvendt en afhængig t-test, 

mens der for de samples, der ikke er normalfordelt er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen 

nedenunder. 

 

 

 

                                                 
5
 I udsagnet vedrørende den daglige undervisning, var der dog en lidt anden formulering, således at eleverne blev spurgt om hvor nemt de har ved at forstå det, der forgår i 

undervisningen. Dette udsagn menes dog også at være rettet mod det faglige indhold, og det vurderes derfor at de to udsagn er sammenlignelige trods de lidt forskellige 

formuleringer. 

Forståelse af 

omverden 

Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

Birkhovedskolen – 

fysik/kemi 

Md = 8,  

SD = 2,79 

Md = 8,  

SD = 2,37 

 Der er ingen forskel 

Birkhovedskolen - 

biologi 

Md = 7,5,  

SD = 2,6 

Md = 8,  

SD = 2,37 

Z = -.32, p > .05 X  

Nyborg Heldagsskole 

– fysik/kemi 

Gn = 7,8, SD = 

1,64 

Gn = 7,2, SD 

= .84 

t = .56, p > .05 X  

Nyborg Heldagsskole 

- biologi 

Gn = 5,6, 

SD = 3,13 

Gn = 7,2  

SD = .84 

t = -.96, p > .05 X  
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3.5.4.3. Aktiv deltagelse 

I spørgeskemaet blev eleverne spurgt om hvorvidt de deltager aktiv i deres daglige undervisning og hvorvidt de deltog aktivt i forløbet, og det er 

derfor muligt at undersøge om der er forskel. Ved de samples, der er normalfordelte, er der anvendt en afhængig t-test, mens der for de samples, 

der ikke er normalfordelte er anvendt en Wilcoxon signed rank test. Resultaterne af disse tests fremgår af tabellen nedenunder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forståelse af det 

faglige indhold 

Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på effekten af den daglige 

undervisning og forløbet  

Birkhovedskolen – 

fysik/kemi 

Gn = 8,41  

SD = 1,71 

Gn = 7,46  

SD = 2,61 

t = 1.91, p > .05 X  

Birkhovedskolen – 

biologi 

Gn = 7,77 

SD = 2,22 

Gn = 7,46 

SD = 2,61 

t = .71, p > .05 X  

Nyborg Heldagsskole 

– fysik/kemi 

Gn = 6,2  

SD = 1,30 

Gn = 6,2 SD 

= 1.48 

 Der er ingen forskel 

Nyborg Heldagsskole 

– biologi 

Gn = 5,0 

SD = 1.87 

Gn = 6.2  

SD = 1.48 

t = -.97, p > .05 X  
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Aktiv deltagelse Gennemsnit/me

dian 

 – den daglige 

undervisning 

Gennemsnit/

median  

Forløbet 

 

 

Signifikans Forskellen er 

ikke stor nok til 

at være andet 

end en 

tilfældighed 

Forskellen afspejler med stor 

sandsynlighed en reel forskel 

på i hvor høj grad den daglige 

undervisning og forløbet 

fremmer aktiv deltagelse 

Birkhovedskolen – 

fysik/kemi 

Gn = 8,14 

SD = 2,05 

Md = 7,77 

SD = 1,90 

t = 1,19, p > .05 X  

Birkhovedskolen – 

biologi 

Gn = 7,23  

SD = 2,47 

Md = 7,77,  

SD = 1,90 

t = -1.23, p > .05 X  

Nyborg Heldagsskole 

– fysik/kemi 

Gn = 7,2, SD = 

1,79 

Gn = 7,8, SD 

= 1.48 

t = 3.04, p > .05 X  

Nyborg Heldagsskole 

– biologi 

Gn = 5,0 

SD = 2,0 

Gn = 7,8  

SD = 1.48 

t = -2.01, p > .05 X  

 

  

3.5.4.4. Opsamling – forståelse af omverden, forståelse af det faglige indhold, og aktiv deltagelse 

Der var ingen signifikant forskel på den gennemsnitlige vurdering af den daglige undervisning og den gennemsnitlige vurdering forløbet ved de 

to klasser/skoler. Desuden oplevede ingen af de to klasser/skoler en signifikant forskel på forståelse af omverden, forståelse af det faglige 

indhold og aktiv deltagelse ved henholdsvis den daglige undervisning (både fysik/kemi og biologi) og forløbet. 

3.6. Sammenligning af den daglige undervisning og forløbet på tværs af alle deltagende klasser/skoler og cases 

Med henblik på at få en indikation af, om de forskellige forløb overordnet set har haft en større effekt end den daglige undervisning, puljes 

besvarelserne fra alle respondenterne, på tværs af de forskellige cases. Tabellen nedenunder viser den gennemsnitlige vurdering (på tværs af alle 

deltagende klasser/skoler) af den daglige undervisning og af de forskellige cases.  
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Som det fremgår af tabellen blev de forskellige cases (gn: 7,29; SD:1,77) vurderet en lille smule højere end den daglige undervisning (gn: 7,1; 

SD: 1,66). En signifikans-test (afhængig t-test) viste dog, at denne forskel ikke er signifikant (t = -1,25, p > .05), hvilket betyder, at forskellen 

mellem vurderingen af den daglige undervisning og forløbet ikke er stor nok til at være andet end en tilfældighed. Når man tolker på dette 

resultat, er det dog vigtigt at huske på, at det samlede datamateriale består af besvarelser fra folkeskoleelever og gymnasieelever, og indeholder 

vurderinger af fire forskellige forløb. Selvom forløbet ikke overordnet set synes at have haft end større effekt end den daglige undervisning, er 

det ikke ensbetydende med, at de enkelte cases ikke i nogle tilfælde, som det for eksempel var tilfældet ved Rybners, har haft en stor effekt.  

3.7. Kort sammenfatning 

De kvantitative analyser afslørede en intern konsistens, som overbeviser os om, at spørgeskemaet (i store træk) har virket efter hensigten og at de 

kvantitative data er troværdige. De gennemsnitlige vurderinger ligger fint over det teoretiske gennemsnit (5.5), hvilket tyder på en generel fin 

tilfredshed med både den daglige undervisning, men også med forløbene. Det er meget vanskeligt at sammenligne forløbene på tværs, og der er 

ikke rigtig nogle generelle mønstre i, hvorvidt forløbene virkede mere positive på eleverne end den daglige undervisning. Men set på enkelte 

cases, var der flere eksempler på, at eleverne havde fået en større forståelse af deres omverden, bedre kunne forstå det faglige indhold i forløbet 

og deltog mere aktivt i undervisningen. Det varierede meget fra case til case, hvorvidt vi fandt en effekt på disse parametre, hvilket ikke er 

overraskende, når man tænker på, hvor stor forskel, der var på casene.  

 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 daglig_undervisning 7.0988 86 1.65611 .17858 

udbytte 7.2874 86 1.77220 .19110 
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Vi fandt også adskillige interessante korrelationer, hvoraf fem viste sig at være gennemgående (med undtagelse af Nyborg Heldagsskole, som i 

vid udstrækning ikke viste nogle korrelationer): Der var en sammenhæng mellem at synes, at den daglige fysikundervisning hjælper én til at 

forstå omverden og at synes, at man i forløbet lærte noget væsentligt om omverden. Ligeledes var der en sammenhæng mellem at have nemt ved 

at forstå det faglige indhold i den daglige fysikundervisning, og at have nemt ved at forstå det faglige indhold i forløbet. At arbejde aktivt i 

fysikundervisningen til dagligt viste en sammenhæng med henholdsvis, aktiv deltagelse i forløbet, at synes, at forløbet lærte én noget væsentligt 

om omverden, og at have nemt ved at forstå det faglige indhold i forløbet.  
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4. Opsummering og konklusion 

 

Den samlede konklusion for delrapport A peger på, at elever, lærere og arbejdsgrupper 

overordnet set synes at have oplevet nogle meningsfulde forløb. Fra lærernes perspektiv har 

det været vigtigt at forløbene var stærkt forankrede i naturfagene, at de kunne bruges 

fremadrettet og at der var en autenticitet forbundet med de partnere, som indgik i forløbene.  

Eleverne havde også et generelt positivt indtryk af forløbene og bekræftede at netop 

autenticiteten var en vigtig motiverende faktor i forløbene. De oplevede, at det var vigtigt for 

deres forståelse af fagets anvendelighed, at de fik mulighed for at komme ud og se fagfolk 

bruge de samme begreber mm., som de arbejdede med i undervisningen. Dette billede 

fremkom af elevinterviewene på tværs af de undersøgte cases, men det blev også delvist 

bekræftet af de kvantitative undersøgelser. Disse viste, at der i nogle tilfælde var signifikant 

forskel på elevernes oplevelse af den daglige undervisning og på deres oplevelse af 

forløbene.  

De kvantitative undersøgelser omfattede imidlertid kun fem af de ti arbejdsgruppers forløb af 

flere forskellige årsager, og dataene er derfor ikke fuldt ud dækkende. Men ud fra, hvad man 

kan uddrage af disse data, var der en generel høj vurdering af både den daglige undervisning 

og forløbene. Dette skal dog ses i lyset af, at forløbene var meget forskellige, og at det 

overordnede billede dækker over store variationer. 

Der viste sig at være korrelationer, som gik igen i elevsvarene. Lidt forenklet, handlede disse 

om, at elevernes oplevelse af fysikundervisningen i den daglige undervisning korrelerede 

med deres udbytte af forløbene set i forhold til deres forståelse af omverden, deres forståelse 

af det faglige indhold i forløbet og deres aktive deltagelse i forløbet. Dvs. at de elever, som 

var positive overfor fysikundervisningen i det daglige, også fik et positivt udbytte på de tre 

områder – og omvendt for de mere negative elever. Denne sammenhæng blev ikke fundet for 

biologiundervisningen, hvilket kunne tyde på, at elevernes fysikfaglighed har været mere 

relevant for størstedelen af de udviklede forløb end deres biologifaglighed. 
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I udvælgelsen af arbejdsgrupperne var der bevidst blevet lagt vægt på at få variationen i 

gruppernes arbejde frem, så det er ikke overraskende, at der var lidt sammenlignelighed på de 

forskellige forløb, som hver især rummede vigtige erfaringer, men som overordnet set er 

svære at sammenligne. Men projektet har tilsyneladende ikke været anledning til, at der er 

opstået nye samarbejder, som kan bæres videre efter projektet. I de undersøgte 

arbejdsgrupper, var der i det fleste tilfælde tale om mere eller mindre veletablerede grupper, 

som kendte hinanden på forhånd. I den udstrækning grupperne skulle lærer hinanden at 

kende, tog det megen tid og en aktiv indsats (for gruppen såvel som andre implicerede), 

hvilket var med til at forsinke processen og skabe en vis frustration. Det var dog ikke kun i de 

”nye” grupper, at der var en oplevelse af et tidspres. Projektets korte tidsramme blev 

gennemgående oplevet som en klar barrierer for arbejdsgruppernes arbejde.  

De frembragte forløb blev af alle opfattet som anvendelige og var i alle de undersøgte cases 

under fortsat udvikling. Dermed kan det tænkes, at forløbene kunne blive omdrejningspunkt 

for et fortsat samarbejde mellem lærerne og de eksterne partnere, men det virker 

usandsynligt, at dette vil ske i de tilfælde, hvor der var tale om helt nyopståede 

samarbejdsrelationer. Den fortsatte udbredelse af forløbene vil være interessant at følge 

fremover og dette bliver et af fokusområderne i delrapport B. 
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5. Bilag   

5.1. Folkeskoleelever 

Kære elev 

 

Vi vil gerne stille nogle spørgsmål i forbindelse med din daglige undervisning, og det forløb du har deltaget i, i 

forbindelse med ProjektSyd undervisningsforløbet uden for din skole. Vi vil gerne have at du forholder dig til 

nedenstående påstande så godt som du kan ved at tilkendegive din grad af enighed fra 1 til 10 hvor 1 er helt 

uenig og 10 er helt enig. Hvis du ikke forstår en påstand skal du blot undlade at forholde dig til den og gå 

videre til den næste.  

Spørgeskemaet er anonymt så hverken vi eller din lærer kan vide hvad du har svaret, du kan derfor være helt 

ærlig i din besvarelse. Det tager kun 5 -7 min.  

Navn på skole 

____________________ 

 

Klasse (eks. 6.a.) 

____________________ 

 

Alder 

____________________ 

 

Køn 

(1)  Dreng 

(2)  Pige 

 

Hvornår har du været på ProjektSyd forløb udenfor din skole med klassen 

 

(1)  Indenfor de sidste 14 dage 

(2)  14 dage til 1 måned siden 

(3)  1 til 2 måneder siden 

(4)  Mere end 2 måneder siden 

 

Den daglige undervisning (Hvor enig er du i følgende udsagn?)  
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 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg kan godt lide, når vi arbejder 

med Fysik/kemi i undervisningen  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg kan godt lide, når vi arbejder 

med Biologi i undervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Det jeg lærer i fysik/kemi, hjælper 

mig til at forstå min omverden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Det jeg lærer i biologi, hjælper mig 

til at forstå min omverden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg arbejder altid aktivt, når vi har 

fysik/kemi 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg arbejder altid aktivt, når vi har 

biologi 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg har nemt ved at forstå det der 

foregår i fysik/kemi undervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg har nemt ved at forstå det der 

foregår i biologiundervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg skal bruge min viden om 

fysik/kemi i fremtiden (enten som 

en del af en uddannelse eller 

arbejde) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

Jeg skal bruge min viden om biologi 

i fremtiden (enten som en del af en 

uddannelse eller arbejde) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

 

 

Udbytte af forløbet 

 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg synes, at forløbet var 

spændende 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg synes, at jeg lærte noget 

væsentligt om min omverden 

gennem forløbet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

Jeg deltog aktivt i undervisningen i 

forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg synes, at det var nemt at forstå 

det faglige indhold i forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 

 

Jeg vil kunne bruge det, som jeg 

oplevede i forløbet, i fremtiden 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  

(10) 
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 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg fik lov til at arbejde mere 

selvstændigt end jeg plejer i 

forløbet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

Jeg lærte meget mere af forløbet, 

netop fordi jeg fik mulighed for at 

komme på besøg udenfor skolen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  
(10) 

 

 

 

Har du yderligere kommentarer til den daglige undervisning i fagene eller forløbet? 
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5.2. Gymnasieelever 

Kære elev 

 

Vi vil gerne stille nogle spørgsmål i forbindelse med din daglige undervisning, og det forløb du har deltaget i, i 

forbindelse med ProjektSyd undervisningsforløbet uden for din skole. Vi vil gerne have at du forholder dig til 

nedenstående påstande så godt som du kan ved at tilkendegive din grad af enighed fra 1 til 10 hvor 1 er helt 

uenig og 10 er helt enig. Hvis du ikke forstår en påstand skal du blot undlade at forholde dig til den og gå 

videre til den næste.  

Spørgeskemaet er anonymt så hverken vi eller din lærer kan vide hvad du har svaret, du kan derfor være helt 

ærlig i din besvarelse. Det tager kun 5 -7 min.  

 

Hvad er navnet på din uddannelsesinstitution 

______________________________ 

 

Klassetrin og evt. bogstav (eks. 3.B) 

____________________ 

 

Alder 

____________________ 

 

Køn 

(1)  Dreng 

(2)  Pige 

 

Hvornår har du været på ProjektSyd forløb med din klasse 

(1)  indenfor de seneste 14 dage 

(2)  14 dage til 1 måned siden 

(3)  1 til 2 måneder siden 

(4)  mere end 2 måneder siden 

 

Den daglige undervisning (Du skal kun forholde dig til udsagn der omhandler fysik hvis det indgår i 

din fagpakke og tilsvarende for biologi) 

 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg kan godt lide, når vi arbejder med 

Fysik i undervisningen  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
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 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg kan godt lide, når vi arbejder med 

Biologi i undervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Det jeg lærer i fysik, hjælper mig til at 

forstå min omverden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Det jeg lærer i biologi, hjælper mig til 

at forstå min omverden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg arbejder altid aktivt, når vi har 

fysik  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg arbejder altid aktivt, når vi har 

biologi 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg har nemt ved at forstå det der 

foregår i fysikundervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg har nemt ved at forstå det der 

foregår i biologiundervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg skal bruge min viden om fysik i 

fremtiden (enten som en del af en 

uddannelse eller arbejde) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg skal bruge min viden om biologi i 

fremtiden (enten som en del af en 

uddannelse eller arbejde) 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

 

 

Udbytte af forløbet 

 

 

Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg synes, at forløbet var 

spændende 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg synes, at jeg lærte noget 

væsentligt om min omverden 

gennem forløbet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg deltog aktivt i undervisningen i 

forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg synes, at det var nemt at forstå 

det faglige indhold i forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg vil kunne bruge det, som jeg 

oplevede i forløbet, i fremtiden 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg fik lov til at arbejde mere 

selvstændigt end jeg plejer i 

forløbet 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
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Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg lærte meget mere af forløbet, 

netop fordi jeg fik mulighed for at 

komme på besøg udenfor skolen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

 

Har du yderligere kommentarer til den daglige undervisning i fagene eller forløbet? 
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5.3. Social- og sundhedsassistenstuderende 

Kære Studerende 

 

Vi vil gerne stille nogle spørgsmål i forbindelse med din daglige undervisning, og det forløb 

du har deltaget i, i forbindelse med ProjektSyd undervisningsforløbet uden for din skole. Vi 

vil gerne have at du forholder dig til nedenstående påstande så godt som du kan ved at 

tilkendegive din grad af enighed fra 1 til 10 hvor 1 er helt uenig og 10 er helt enig. Hvis du 

ikke forstår en påstand skal du blot undlade at forholde dig til den og gå videre til den næste.  

Spørgeskemaet er anonymt så hverken vi eller din lærer kan vide hvad du har svaret, du kan 

derfor være helt ærlig i din besvarelse. Det tager kun 5 -7 min.  

Alder 

____________________ 

Køn 

(1)  Dreng 

(2)  Pige 

 

Den daglige undervisning  

 Helt 

uenig 
        Helt enig 

Jeg kan godt lide, når vi arbejder med 

naturfag i undervisningen  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Det jeg lærer i naturfagsundervisningen, 

hjælper mig til at forstå min omverden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg arbejder altid aktivt, når vi har naturfag  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg har nemt ved at forstå det der foregår i 

naturfagsundervisningen 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg skal bruge min viden om naturfag i 

fremtiden  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
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Udbytte af forløbet 

 Helt 

uenig 
        

Helt 

enig 

Jeg synes, at forløbet var spændende (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg synes, at jeg lærte noget væsentligt om min 

omverden gennem forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg deltog aktivt i undervisningen i forløbet (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg synes, at det var nemt at forstå det faglige 

indhold i forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg vil kunne bruge det, som jeg oplevede i 

forløbet, i fremtiden 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg fik lov til at arbejde mere selvstændigt end 

jeg plejer i forløbet 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  

Jeg lærte meget mere af forløbet, netop fordi 

jeg fik mulighed for at komme på besøg 

udenfor skolen 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  
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Har du yderligere kommentarer til den daglige undervisning i fagene eller forløbet, så 

skriv dem herunder? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


