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Formål med Projekt X 

Projekt X var et samarbejdsprojekt udformet som efteruddannelsestilbud baseret på 

netværksdannelse på tværs af uddannelsesinstitutioner med særligt fokus på undervisere i 

grundskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne. Projektholder var NTS-centret i Region 

Syddanmark. Projektet er støttet økonomisk af Region Syddanmark og NTS-centret. 

Projekt X bygger videre på de erfaringer, der var høstet i ”ProjektSyd - fra børnehave til ph.d.” og 

projekt ”Syddanmark som science-region”. Ydermere understøttede Projekt X partnerskabsaftalen 

for vækst i regionen.  

Formålet med Projekt X har været at udvikle et unikt efteruddannelsestilbud for undervisere inden 

for natur, teknik og sundhed gennem netværksdannelse mellem de involverede institutioner, 

ligesom det skulle understøtte overgangsproblematikker mellem grundskolen og 

ungdomsuddannelser (herunder erhvervsskoler). I projektets begyndelse var det også en hensigt at 

inddrage bl.a. lokale erhvervsvirksomheder og brugen af events i undervisningen.  

Projektet havde fokus på udvikling af sammenhængende læseplaner og undervisningsmaterialer til 

de involverede elevgrupper i de enkelte netværk, og underviserne skulle deltage i at designe et 

efteruddannelsesprogram ud fra deres fælles ønsker, udfordringer og behov. Dette 

efteruddannelsesprogram skulle understøtte den lokale naturfaglige indsats samt inspirere og styrke 

netværksdeltagerne fagligt og didaktisk. 

Formålet med projektet blev opdelt i to delmål (pkt. 3b i projektansøgningen): 

1. Etablere et efteruddannelsesprogram, der kan være med til at opkvalificere og skabe 

sammenhæng i uddannelsessystemet.   

2. Udvikle og afprøve af undervisningsforløb, der påvirker elevernes lyst til at lære livet 

igennem herunder lyst til videre(gående) uddannelse. 

Konkret skulle der i projektet arbejdes med følgende tre områder (pkt. 3b i projektansøgningen):  

I. Understøttelse af netværk etableret i Science-kommuneregi samt udvikling af nye netværk.  

II. Afprøvning af modeller for faglig og/eller fagdidaktisk opkvalificering af lærere fra 

forskellige undervisningsmiljøer.  

III. Udvikling af konkrete undervisningsmaterialer med kvalificeret inddragelse af events og 

lokale virksomheder i undervisningen.  

Projekt X fokuserede således på forskellige elementer, der alle havde til formål at understøtte den 

naturfaglige udvikling i de enkelte institutioner rettet mod at udvikle en lærerig, engagerende og 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/ProjektX_0.pdf
http://ntsnet.dk/sites/default/files/ProjektX_0.pdf
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sammenhængende undervisning i de enkelte undervisningsinstitutioner med inddragelse af det 

lokale erhvervsliv. 

De deltagende kommuner Aabenraa, Svendborg og Assens. Dertil kom aktiviteter senere i projektet 

i Kerteminde og Nyborg, som ikke er dækket i yderligere i denne evaluering. Undervejs forsøgte 

projektledelsen desuden at inddrage bl.a. Odense, Varde og Esbjerg i projektet.  

Justeringer til projektet 

Projektperioden var oprindelig planlagt til at vare fra januar 2011 til april 2013. Projektet blev 

forlænget til august 2015 og siden til juni 2016, da det viste sig at etablering af netværk var mere 

tidskrævende end først antaget, og at der ville være flere fordele ved at forlænge projektet. Bl.a. gav 

det mulighed for at forankre nogle af de indsatser, som var blevet iværksat gennem projektet. Andre 

årsager var, at det viste sig ganske vanskeligt at få etableret kontakterne i kommunen, og det var 

derfor nødvendigt at forlænge projektet for at kunne gennemføre forløb i flere kommuner.  

Som beskrevet ovenfor var der i den oprindelige projektbeskrivelse formuleret et formål om at 

inddrage events og det lokale erhvervsliv i projektet. Projektet blev undervejs tilpasset således, at 

netværkene kunne anvende events (hvilket eksempelvis skete i Aabenraa) på hver deres måde og 

virksomhedsinvolveringen kunne benyttes i det omfang det passede ind i de valgte temaer eller var 

geografisk praktisk.  

Evalueringens formål og udformning 

Evalueringens oprindelige fokus 

Evalueringen blev foretaget af Institut for Naturfagenes Didaktik (IND) ved Københavns 

Universitet.  

Da projektet var på tegnebrættet blev der aftalt et evalueringskoncept, der havde elementer af både 

kvalitativ og kvantitativ karakter. Evalueringen havde som hovedfokus at foretage evaluering af de 

involverede læreres oplevelser af opfyldelsen af projektets mål (følgende er et uddrag af 3.b i 

projektansøgningen til Projekt X): 

1. Etablere et efteruddannelsesprogram, der kan være med til at opkvalificere og skabe 

sammenhæng i uddannelsessystemet.   

2. Udvikle og afprøve af undervisningsforløb, der påvirker elevernes lyst til at lære livet igennem 

herunder lyst til videre(gående) uddannelse 

 

Projekt X fokuserer på forskellige elementer, der alle har til formål, at understøtte den naturfaglige 

udvikling i de enkelte institutioner rettet mod at udvikle en lærerig, engagerende og 

sammenhængende undervisning i de enkelte undervisningsinstitutioner med inddragelse af det 

lokale erhvervsliv. 

 

http://ntsnet.dk/sites/default/files/ProjektX_0.pdf
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Konkret arbejdes med: 

 • Understøttelse af netværk etableret i science kommuneregi samt udvikling af nye netværk  

• Afprøvning af model for faglig og/eller fagdidaktisk opkvalificering af lærere fra forskellige 

undervisningsmiljøer  

• Udvikling af konkrete undervisningsmaterialer med kvalificeret inddragelse af events og lokale 

virksomheder i undervisningen.  

• Udvikling af evalueringsmodel 

 

For at vurdere projektets opfyldelse af de opstillede delmål, skulle evalueringen fokusere på de 

konkrete tiltag, som projekter lagde op til (se 3.b i projektansøgningen). Evalueringen skulle 

afdække følgende tre hovedspørgsmål, som indikation af projektets målopfyldelse: 

 

I. På hvilke måder formåede projektet at understøtte nydannede såvel som eksisterende 

netværk?  

II. På hvilke måder oplevede netværksdeltagerne, at efteruddannelsesmodellen understøttede 

deres praksis? 

III. På hvilken måder blev erhvervslivet, eventmagere og/eller andre relevante aktører inddraget 

i netværkenes arbejde med at fremstille undervisningsmidler? 

Den fjerde pind (udvikling af en evalueringsmodel) var tænkt til at danne grundlag for et generelt 

redskab til evaluering af denne og andre lignende indsatser. 

I evalueringsbeskrivelsens oprindelige ordlyd var det hensigten at der skulle indsamles erfaringer 

fra følgende involverede aktører: undervisere på efteruddannelse af lærere, deltagende lærere, 

aktører fra erhvervslivet, eventarrangører og elever. Ud over brug af spørgeskemaer specifikt rettet 

mod de tre mest relevante aktørgrupper (efteruddannere, lærere og elever), skulle denne del rumme 

en række kvalitative undersøgelser i form af dybdegående interviews med relevante aktører. 

Evalueringens endelige fokus 

Da projektet ændrede sig i takt med at det skred frem, ændrede fokus i evalueringen sig også. Det 

viste sig tidligt i projektet, der var meget stor forskel på netværkenes historik, sammensætning og 

tilgang til projektet. Dette betød, at hvert projekt kom til at fungere på meget forskellige præmisser, 

hvilket effektivt gjorde det nødvendigt at betragte hvert netværk separat. Det var derfor vanskeligt 

at indsamle sammenlignelige data på tværs af netværkene.  

Netværksaktiviteterne og forløbene viste sig hver især at være unikke i en sådan grad, at IND 

sammen med projektledelsen vurderede, at der vil være størst udbytte ved at vægte evaluering af det 

enkelte netværk hver for sig frem for at foretage en generaliserende spørgeskemaundersøgelse på 

tværs af netværkene. Hermed blev idéen om en evalueringsmodel ændret fra at handle om et 

generaliserbart værktøj til at indfange udbyttet af netværkenes arbejde til at forsøge at finde en 

måde at beskrive netværkenes sammenhængskraft og bæredygtighed.  

http://ntsnet.dk/sites/default/files/ProjektX_0.pdf
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Det primære fokus i evalueringen blev derfor ændret til at afsøge det langsigtede potentiale for 

udvikling af tværinstitutionelt samarbejde gennem netværket ud fra følgende spørgsmål: 

 Hvilken mening tilskriver lærerne netværksaktiviteter på tværs af grundskole og 

ungdomsuddannelser? 

 Hvordan påvirker netværksaktiviteterne hhv. lærernes og elevernes læringsudbytte? 

Denne del skulle indebære gentagne (3-4) interviews med ca. 2 udvalgte lærere fra 2 eller 3 

forskellige netværk gennem hele forløbet. Dertil nogle ”før og efter” interviews med nogle af deres 

elever i mindre grupper (3-5 elever). 

Da det var vanskeligt at få kommunerne til at indgå i projektet kom projektet i første omgang kun til 

at involvere 3 kommuner, og efter aftale med projektledelsen (jfr. møde af 11. marts 2013) valgte vi 

at fokusere på netværkene i Aabenraa, Svendborg og Assens. Sidstnævnte var dog præget af 

opstartsvanskeligheder (se nedenfor) og evalueringen blev her baseret på data udelukkende 

indsamlet efter begivenhederne.    

Datamaterialet 

Lærerdata 

De kvalitative data består af lærerinterviews foretaget efter semistrukturerede interviewguides, som 

blev løbende tilpasset på baggrund af udviklingen i netværkene. De fleste interviews blev foretaget 

på stedet med individer, men i nogle tilfælde blev der foretaget gruppeinterview og 

telefoninterview, når det var nødvendigt for at sikre de nødvendige data. Nogle af lærerne blev 

interviewet flere gange i projektets løbetid, mens andre lærere kun blev interviewet enkelte gange. 

Dette var en praktisk konsekvens af, at der var udskiftning af lærerne i netværkene og ikke alle 

lærere var til stede ved alle aktiviteterne i projektet.  

 

Oversigt over antal af interviews i netværkene 

Netværk Runde 1 Runde 2 Runde 3 Interviews i alt 

Aabenraa 10. januar 2013 

 

Antal: 9 

04. oktober 2013 

 

Antal: 11 

26. februar/14. 

marts 2014 

Antal: 7 

 

27 

Svendborg 09. september 

2013 

Antal: 11 

23. oktober 2014 

 

Antal: 8 

  

19 

Assens 06. marts 2013 

 

Antal: 8 

Efterår 2014 

 

Antal: 4 

  

12 

I alt 28 23 7 58 

 

Interviewene fordeler sig således i de tre netværk som følger: 
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Interviews i Aabenraa-netværket 

Aabenraa 
 10. januar 2013 4. oktober 2013 26. februar/14. marts 

2014 

Lærer 1 Aabenraa 

Statsskole 

Interview Interview Telefoninterview 

(14/3-13) 

Lærer 2 Aabenraa 

Statsskole 

Interview Interview  

Lærer 3 

Hærvejsskolen 

 Interview  

Lærer 4 Gråsten 

Landbrugsskole 

 Interview  

Lærer 5 10. Aabenraa Interview   

Lærer 6 10. Aabenraa Interview   

Lærer 7 Gråsten 

Landbrugsskole 

Interview Interview Interview (26/2-13) 

Lærer 8 10. Aabenraa Interview   

Lærer 9 10. Aabenraa Interview Interview Interview (26/2-13) 

Lærer 10 

Hærvejsskolen 

Interview Interview Interview (26/2-13) 

Lærer 11 10. Aabenraa  Interview Telefoninterview 

(14/3-13) 

Lærer 12 

Hærvejsskolen 

 Interview  

Lærer 13 10. Aabenraa  Interview Interview (26/2-13) 

Lærer 14 Aabenraa 

Statsskole 

Interview Interview Interview (26/2-13) 

 

I alt er 14 forskellige lærere fra Aabenraa-netværket blevet interviewet fordelt på 27 interviews over 

3 runder. 8 lærere er blevet interviewet mere end 1 gang heraf er 5 gennemgående (Lærer 1, Lærer 

7, Lærer 9, Lærer 10 og Lærer 14). Nogle lærere var ikke til stede alle kursusgange, nye lærere kom 

til og på grund af en stram tidsplan på kurserne kunne vi ikke altid nå at interviewe alle. På trods af 

disse vilkår vurderes det, at der er blevet indsamlet et dækkende interviewmateriale ift. til opgaven. 

 

Interviews i Svendborg-netværket 

Svendborg 
 9. september 2013 23. oktober 2014 

Lærer 15 Svendborg HTX Interview Interview 

Lærer 16 Svendborg  Interview 
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Gymnasium 

Lærer 17 Stokkebækskolen  Interview 

Lærer 18 Svendborg 

Gymnasium 

 Interview 

Lærer 19 Rantzausminde Skole  Interview 

Lærer 20 Nymarkskolen Interview  

Lærer 21 Nymarkskolen Interview  

Lærer 22 Nymarkskolen 

 

Interview Interview 

Lærer 23 Rantzausminde Skole  Interview 

Lærer 24 Svendborg 

Gymnasium 

Interview Interview 

Lærer 25 Svendborg 

Erhvervsskole 

Interview  

Lærer 26 Svendborg 

Gymnasium 

Interview  

 

Svendborg var et eksisterende netværk. Vi ville gerne interviewe lærere, som havde deltaget i 

samarbejdet før Projekt X og lærere der var kommet med i samarbejdet på foranledning af Projekt 

X. I alt er 11 forskellige lærere fra Svendborgnetværket blevet interviewet fordelt på 19 interviews 

over 2 gange. 3 lærere var gennemgående (Lærer 15, Lærer 22 og Lærer 24). Også her varierede 

det, hvilke lærere der var til stede, når vi gæstede projektet. Der kom nye lærere til mens andre 

forsvandt, og kurserne var for det meste holdt i så stram en tidsplan, at det var vanskeligt at nå at 

interviewe alle lærere. Datamaterialet er derfor ikke helt så dækkende som i Aabenraa, men det 

vurderes ikke desto mindre at udgøre et tilfredsstillende grundlag for evalueringen. 

 

 

Interviews i Assens-netværket 

Assens 
 6. marts 2013 Efterår 2014 

Lærer 27 Haarby Skole Interview  

Lærer 28 Haarby Skole  Telefoninterview 

Lærer 29 Vestfyns Gymnasium Interview  

Lærer 30 Ebberup Skole Interview  

Lærer 31 Kold College  Telefoninterview 

Lærer 32 Kold College Interview  

Lærer 33 Tommerup Skole  Telefoninterview 

Lærer 34 Glamsbjerg Skole Interview  

Lærer 35 Tommerup Skole Interview  

Lærer 36 Vissenbjerg Skole Interview  

Lærer 37 Vestfyns Gymnasium Interview  
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Lærer 38 Brylle Skole  Telefoninterview 

 

Assens-netværket har ikke haft evalueringens primære fokus, da mange af begivenhederne foregik 

uden at vi kunne være til stede. Vi har interviewet 12 forskellige lærere af 2 omgange. Sidste runde 

foregik som telefoninterview af lærere der var udpeget af projektledelsen. Dermed afveg dette 

datamateriale fra de øvrige to netværk, men vi har dog gennem de indsamlede interview, kunne 

danne os et rimeligt indtryk af aktiviteterne i dette netværk. 

 

Alt i alt er der gennem hele forløbet blevet foretaget interview af 37 lærere i tre netværk, hvoraf der 

har været hovedfokus på to: Aabenraa og Svendborg. Her har der været foretaget gentagne 

interviews af hhv. 5 (Aabenraa) og 3 (Svendborg) lærere, som har været gennemgående i hele 

forløbet. 

Elevdata  

I samråd med projektledelsen udformede vi en spørgeskemaundersøgelse blandt elever fra 

Aabenraa-netværket (se bilag 1). Undersøgelsen blev foretaget umiddelbart efter eventen som 

netværket afholdt den 26. februar 2014 på Gråsten Landbrugsskole. Vi havde allerede foretaget fem 

gruppeinterview blandt eleverne på selve dagen, men disse ikke gav et særligt grundigt indtryk af 

elevernes udbytte. Eleverne virkede distraherede og var ikke i stand til at reflektere tilstrækkeligt 

over interviewspørgsmålene, så vi valgte at foretage en særskilt spørgeskemaundersøgelse for at få 

et tydeligere billede af elevernes perspektiv.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen blev foretaget blandt 85 elever fra 4 skoler. Da vi sendte 

spørgeskemaerne ud i papirform med returkuvert, kan vi ikke vide, hvor høj svarprocenten var, men 

den anslås at være fuldt ud tilfredsstillende, da 85 elever fordelt på 4 klasser må antages at være de 

fleste af eleverne.  

 

Vi havde ikke adgang til eleverne i de to andre kommune på tidspunkter, hvor det ville have givet 

mening at stille dem spørgsmål angående projektet. Derfor har vi kun elevdata fra Aabenraa. Som 

nævnt tidligere, så viste det sig, at forløbene var så forskellige, at det ikke gav mening at anvende et 

fælles spørgeskema på tværs af netværkene, så vi endte med kun at foretage en enkelt 

spørgeskemaundersøgelse. Svendborg foretog deres egen undersøgelse baseret på det samme 

spørgeskema, som blev anvendt i Aabenraa, men vi fik aldrig adgang til de data. 

 

Oberservationsdata 

Der blev i alt foretaget 7 besøg i projektet fordelt som angivet i følgende tabel: 

 

Kommune Antal besøg i 

2012 

Antal besøg i 

2013 

Antal besøg i 

2014 

I alt 

Aabenraa 1 2 1 4 

Svendborg  2 1 3 
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Assens    0 

 

Hvert besøg blev bearbejdet umiddelbart efter besøget og feltnoter samlet som en del af 

datagrundlaget i undersøgelsen. i de tilfælde hvor flere personer fra IND var afsted, blev feltnoterne 

sammenlignet og samskrevet, så der forelå ét samlet dokument for hvert besøg. 

 

Projektlederinterview 

Der blev afholdt 4 møder og foretaget et interview med projektlederne undervejs. Efter hvert møde 

og interview, foretog deltagerne fra IND en kort sammenfatning, som indgik i det samlede 

datamateriale. Den 5. maj, 2015 foretog evaluatorerne et afsluttende interview med projektlederne, 

hvor hovedpointerne fra evalueringen blev fremlagt og diskuteret således, at projektledelsen blev 

orienteret om resultaterne af evalueringen og så de kunne supplere eller kommentere de foreløbige 

konklusioner.  
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Analyse af de tre netværk 
I dette afsnit sammenholdes erfaringerne fra de tre netværk og de analyseres ud fra, hvorvidt de har 

opnået en grad af bæredygtighed og sammenhængskraft, som kunne tænkes at række ud over 

projekt perioden. På bagrund af analysen af de tre netværk gives en række bud på, og hvad der skal 

til for at opbygge og fastholde sådanne netværk. 

Netværk som Praksisfællesskaber 

Som en del af evalueringens formål, blev det sat fokus på at udvikle en evalueringsmodel. Den 

model, som blev benyttet i projektet byggede på Wengers forståelse af praksisfællesskaber
1
. 

Praksisfællesskaber består af sociale relationer mellem mennesker, for hvem deres aktive deltagelse 

i en fælles praksis fører til løbende læring og udvikling. Praksisfællesskaber er ikke dikteret af 

formel tilknyttet til en organisation eller gruppe, men derimod båret af aktiviteter, som opleves som 

meningsfyldte for deltagerne. Sådanne fællesskaber er karakteriseret ved at deltagerne gennem 

deres deltagelse løbende forhandler mening med andre og derigennem opbygger deres identitet og 

rolle i fællesskabet. Antagelse bag denne analytiske tilgang var, at hvis lærerne i netværkene 

oplevede, at deres deltagelse blev oplevet som meningsfuld og hvis netværket som helhed havde 

tegn på at være et aktivt praksisfællesskab, så var det sandsynligt, at lærerne ville forsøge at 

fortsætte netværket selv efter projektets afslutning. På den måde blev praksisfællesskaber en 

analytisk ramme for at vurdere netværkenes interne samlingskraft og derved deres chancer for at 

fortsætte efter projektet. 

 

Praksisfællesskaber har nogle tre konstituerende elementer, som til sammen adskiller dem fra andre 

sociale grupperinger og gør dem til et praksisfællesskab. De tre elementer, som et praksisfællesskab 

består af, er et fælles ærinde (joint enterprise), gensidigt engagement (mutual engagement) og delt 

repertoire (shared repertoire). Selv om Wenger senere har modificeret opdelingen af de tre 

elementer til at være domain, community og practice
2
, så holdes der fast i de oprindelige elementer 

her, da denne opdeling virker mere relevant til beskrivelsen af netværkene i dette projekt. Fx er det 

er konceptet domain mere vidtrækkende og abstrakt end fælles ærinde (joint enterprise). Wegners 

tre elementer, forstås i denne undersøgelse som følger: 

 

Fælles ærinde. Dette element handler om, hvorvidt man inden for netværket finder en fælles 

opfattelse af, hvad man søger at opnå gennem netværkets virke. Der behøver ikke at være en 

entydig fælles interesse eller dagsorden inden for netværket. Men for at netværket kan siges at 

danne ramme om et praksisfællesskab må der ifølge Wenger være en vis overensstemmelse mellem 

det, som medlemmerne ønsker at beskæftige sig med og de udfordringer, de ønsker at løse gennem 

fællesskabet.  

 

                                                 

 
1
 Wenger, E. (1998). Communities of practice - Learning, meaning and identity, Cambridge University Press. 

2
 Wenger, E., R. McDermott, et al. (2002). Cultivating communities of practice: a guide to managing knowlegde, 

Harvard Business School Press. 
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Gensidigt engagement. Dette element handler om, i hvilken udstrækning medlemmerne af 

netværkene har relationer til andre medlemmer, hvor de oplever at lære af hinanden. Gensidigt 

engagement kommer til udtryk ved, at deltagerne er villige til at arbejde sammen med andre 

medlemmer af netværket – også uden for aftalte møder i projektet. Gensidigt engagement opstår 

over tid efterhånden som deltagerne i praksisfællesskabet lærer hinanden at kende og opnår tillid og 

fortrolighed hinanden, hvilket er en af forudsætninger for at dele viden og erfaringer. Uden 

gensidigt engagement er der ikke noget socialt fællesskab og dermed ikke noget praksisfællesskab.  

 

Delt repertoire. Det sidste element handler om, hvorvidt deltagerne har fælles referencerammer, 

sprog, erfaringer, genstande, vaner eller andre sociale produkter, som de benytter til at håndtere 

bestemte situationer eller udfordringer med. Det delte repertoire afspejles i en fælles praksis, som er 

med til at binde medlemmerne sammen og gøre dem til en social enhed. I denne sammenhæng 

udgør efteruddannelsesforløbene i projektet et oplagt muligt eksempel på delt repertoire. Men det er 

kun med til at konstituere et praksisfællesskab i den udstrækning, at udbyttet af efteruddannelsen 

senere indgår i medlemmernes praksis. 

 

Dataene fra de tre undersøgte netværk blev analyseret ud fra disse tre elementer for at se, i hvilken 

udstrækning de enkelte netværk fungerede som praksisfællesskaber. Antagelsen bag denne tilgang 

var, at hvis netværkene fungerede som praksisfællesskaber for lærerne, så ville de være tilbøjelige 

til at forsøge at fastholde netværkene og opsøge nye muligheder for at fortsætte dem selv efter 

projektets afslutning og rammerne for deres deltagelse ændrede sig. Dermed blev undersøgelsen 

om, hvorvidt netværkene fungerede som praksisfællesskaber en indikator for netværkenes 

bæredygtighed. 

 

Al datamaterialet er blevet analyseret ud fra følgende koder: 

Delt repertoire 

Efteruddannelseskoncept 

Elevudbytte 

Facilitering af netværk 

Fælles ærinde 

Gensidigt engagement 

Konkrete lærerudbytter 

Mening 

Netværkets fremtid 

Netværksdannelse 

Projekt Xs anvendelse 

Undervisningsmaterialer 

 

Efter kodning af datamaterialet blev hvert netværk gennemgået ud fra koderne således, at vi kunne 

se, hvor de mest relevante og velfunderede pointer lå. Til sidst blev pointerne samlet i en tilstræbt 

kronologisk fortælling om hvert netværk med fokus på Wengers tre elementer.     

 

I det følgende gennemgås hvert netværk efter tur. Hver gennemgang indledes med en kort 

beskrivelse af begivenhederne i netværket. Dernæst fremlægges analysen af datamaterialet.  



 

 

14 

Aabenraa 

Skoler: 10. Aabenraa, Hærvejsskolen Røde kro, Aabenraa Statsskole og Gråsten Landbrugsskole. 

Forløbet efterår 2012 – vinter 2014 

Netværket var ved projektets start helt nyt og deltagerne kendte stort set ikke hinanden i forvejen. 

Aabenraa Statsskole havde i forvejen et formaliseret arbejde omkring brobygning med nogle af 

skolerne, så nogle af lærerne kendte hinanden i den sammenhæng.  

 

Det første kursusforløb fandt sted i efteråret 2012. Temaet var Fysik og idræt og bestod af tre 

kursusgange og en afsluttende event. De tre kursusdage var planlagt som to dage á 7 timer og en 

eftermiddag på tre timer. Fokus var på tværfaglighed i primært idræt og fysik og sekundært i andre 

naturfag.  

Heldagskurserne bestod af praktiske øvelser og teoretisk perspektivering med samme efteruddanner 

begge gange. Eftermiddagskurset bestod af et oplæg med en anden oplægsholder. Fagligt var der 

lagt meget vægt på fysik og idræt og på hvordan lærerne i højere grad kunne inddrage bevægelse i 

undervisningen. 

 

Lærerne planlagde i forlængelse af kursusforløbet en event for elever fra henholdsvis 10. Aabenraa 

og Gråsten Landbrugsskole. Eventen blev gennemført den 22. februar 2013 på Gråsten 

Landbrugsskole. Indholdet bestod af en række værksteder med øvelser, der var inspireret af 

efterårets kursusforløb. Eleverne skulle fx: 

- beregne kasteparabel ved hjælp af en ipad, 

- eksperimentere med magnuskraft ved hjælp af en bordtennisbold, 

- måle deres hoppehøjde med kraftmåtte og elektronisk udstyr og 

- måle deres løbehastighed på 25 meter med forskellige typer af måleudstyr. 

Dagen startede og sluttede med et sundt måltid, som blev energiberegnet og kunne bruges som 

reference resten af dagen.  

 

Andet kursusforløb fandt sted i efteråret 2013. Med baggrund i erfaringerne fra første kursusforløb, 

blev der fra starten af anden runde tilknyttet en proceskonsulent med det formål at finde frem til et 

fælles ærinde og derved fremme samarbejdet og netværksskabelsen i gruppen. Tidsrammen for 

kurserne var den samme som året før: To hele dage og en halv dag. Lærerne blev enige om at 

samarbejde om et fælles tema omkring Mælk. Dette emne kunne de alle være med til at udfolde ud 

fra hver deres faglighed. Lærerne fandt sammen i faggrupper og samarbejdet centrerede sig om 

disse faglige fællesskaber på tværs af institutionelle skel. Der opstod eksempelvis en 

fysikfaggruppe, en biokemifaggruppe, en innovationsgruppe etc. I denne runde af projektet styrede 

lærerne i højere grad selv processen med hjælp fra proceskonsulenten. 

Lærerne planlagde en event for elever fra Hærvejsskolen, 10. Aabenraa, Aabenraa Statsskole og 

Gråsten Landbrugsskole. Eventen blev gennemført den 26. februar 2014 på Gråsten 

Landbrugsskole. Her blev eleverne fordelt i grupper på tværs af alder og uddannelsesinstitution. 

Eleverne skulle samle point gennem et antal værksteder, der alle på en eller anden måde havde med 

mælk eller mælkeproduktion at gøre. Værkstederne handlede eksempelvis om: 
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- Hvilke mikroorganismer findes i koens vom? 

- Hvor meget mad spiser koen på en dag? 

- Hvordan nedbrydes mælkesukker? 

Det hold, der havde samlet flest point, vandt konkurrencen, som blev afgjort sidst på dagen.  

Analyse af Aabenraanetværket 

Netværket var helt nyt for deltagerne, så til at starte med, havde netværket tydeligvis ikke noget 

fælles ærinde. I første runde var der heller ikke lagt op til et større formål med projektet ud over at 

give lærerne faglig inspiration gennem et efteruddannelsesforløb omkring idræt og fysik over en 

række fælles dage. Det var tydeligt, at hverken netværksdeltagerne eller efteruddanneren havde 

noget klart billede af projektets overordnede formål, så det kom faktisk som en overraskelse for 

flere, at det var en del af projektet, at det skulle bane vejen for et længerevarende samarbejde på 

tværs af institutionerne.   

 

Lærer 5, 10. Aabenraa: Man var ikke helt klædt på i starten til at vide, jamen hvad er det helt 

konkret projekt X går ud på. 

 Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Vi har været meget, meget famlende overfor, hvad vi egentlig 

gik ind til. Og det har været sådan, at vi i starten næsten var ved at melde os fra kurset, fordi vi 

synets, hvorfor skal vi afsætte tid, når vi ikke engang ved, hvad det handler om. 

 

I starten af efteruddannelsesforløbet havde nogle af lærerne svært ved at finde mening med 

projektet, især da forløbet kom til at handle om fysik og idræt. Lærerne var samlet om en serie af 

efteruddannelsesdage, hvor de lærte at bruge forskellige værktøjer og undervisningsmetoder. Der 

var eksempelvis flere lærere, der har efter denne del fortalte, at de havde brugt QR-tags og 

videoproduktion som en del af deres undervisning efterfølgende, og dette kom til at være starten på 

et delt repertoire, men dette pegede ikke fremad mod en fælles praksis, men var noget, som lærerne 

kunne bruge hver for sig. Lærerne syntes i det hele taget, at første runde var spændende og lærerig: 

 

Lærer 2. Aabenraa Statsskole: Jeg synes, de har været enormt dygtige og inspirerende, og der 

hvor jeg kan bruge noget af det i min undervisning, der har jeg fået rigtig stor inspiration. 

Lærer 5, 10. Aabenraa: At vi så går ind og samler sammen og specielt de her ting, hvor han 

har de her små spil, kort, vendespil, hvor man skal finde ud af, hvad er det egentlig, vi har 

arbejdet med og lært er supergodt og noget man absolut kan bruge i sin egen undervisning. 

 

Efter første kursusrunde var der flere lærere, der var blevet inspireret til at gå hjem og bruge den 

faglige inspiration i deres undervisning. Mange af øvelserne fra kurset var direkte anvendelige og 

nogle havde brugt dem i deres egen undervisning i den mellemliggende tid mellem runde 1 og 

runde 2. 
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Lærer 12, Hærvejsskolen: Vi har lavet i undervisningen sådan nogen små film om, hvordan 

man skulle løfte rigtigt, og det tog jeg direkte med hjem, og det lavede vi, og lagde ud på de 

her små QR-koder og satte op. Så det lavede vi direkte.  

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Vi har brugt det i det, der hedder AT-faget i gymnasie-

sammenhæng for 1.g, og det har været idræt det har været, idræt og fysik og samfundsfag… 

Og vi brugte den her springkraftsmåling. 

Men det var ikke alle lærere, der havde brugt efteruddannelsen i egen undervisning. En af grundene 

til det var, at kurset var meget specifikt målrettet fysik og idræt, og det var ikke alle læreres 

fagområder. 

 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Jeg har lidt svært ved at se det ind i min undervisning, fordi jeg ikke 

har idræt. 

Interviewer: Har du brugt noget af det, som du fik med fra [efteruddanneren] i din egen 

undervisning? 

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: Jeg har brugt nogen af hans lege omsat til mine fag, men ellers 

var det meget idræt og fysik - og det er ikke mig. Men der var nogen af hans 

undervisningsmetoder, der var gode. 

Vi var i hvert fald nogle stykker der fra starten ikke vidste at det drejede sig om fysik og idræt. 

Fordi så skulle det nok have været nogle andre kolleger, der skulle have været med. Jeg har 

selvfølgelig en lille smule biologi, hvor jeg kan putte noget af det ind, men det er ikke sådan, 

at jeg kan arbejde på tværs med nogen, for det er der simpelthen ikke nok i mine fag til det. 

Selv om ikke alle havde brugt det lærte i deres undervisning ved interviewtidspunktet, så var der 

flere af de interviewede lærere, der havde planer om at bruge det senere.  

 

Lærer 14 skal have nogle elever med fra sin klasse - 1. ud på 10. klasse-skolen og lave nogen 

fysikforsøg med springhøjde og kraft. 

Interviewer: Har I snakket om hvilke produkter I skal være med til at udvikle og hvordan de 

kan blive brugt af andre? 

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: Vi har jo snakket om, at vi kører det her AT-forløb. Der kan jeg 

måske være med til at bruge det, for det er noget tværfagligt, hvor man byder ind med lidt af 

hvert.  

Lærer 5, 10. Aabenraa: Jamen vi vil lave noget sammen med Landbrugsskolen. Vi vil prøve at 

lave en hel dag, hvor vi vil starte med at spise noget fælles morgenmad baseret på det sunde, 

og så vil vi arbejde med simpelthen at lave nogle stationer, hvor vi vil lave et fælles oplæg, og 

så lave de her forskellige stationer, hvor de kan fyre af med spring og styrke og sådan nogen 

ting - og det vil vi så bruge tid på at evaluere bagefter. 
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Lærer 14, Aabenraa Statsskole: Jamen altså, vi fik jo idéen ved sidste møde, at vi kunne lave i 

fællesskab fysik og idræt - lave et hoppeeksperiment, som vi også lavede sidst. 

Kursusforløbene havde sat nogle tanker i gang hos dem. Det foregik dog meget på individuelt 

niveau, hvilket afspejlede sig i udarbejdelsen af undervisningsmaterialer. Efter første runde brugte 

lærerne materialet som inspiration til deres egen undervisning, men der var ikke noget fælles ærinde 

med aktiviteterne på det tidspunkt.  

Der var heller ingen intension på det tidspunkt om at benytte efteruddannelsesforløbet til at opbygge 

mere varige netværk mellem uddannelsesinstitutionerne. Det viste sig også, at hverken lærere eller 

underviseren på kurset var bevidste om projektets målsætning omkring, at lærerne skulle danne 

netværk og samarbejde om at lave undervisningsforløb. Først da deltagerne blev spurgt om 

projektets egentlige formål, blev de opmærksomme på dette aspekt. Da ingen i netværket havde 

opmærksomhed på dette aspekt af projektet, så det var ikke overaskende, at 

efteruddannelsesforløbet ikke gav anledning til netværksdannelse i første omgang.  

 

Interviewer: Kommer I til at snakke sammen på tværs af institutionerne fremover, tror du? 

Lærer 8, 10. Aabenraa: Nej, overhovedet ikke....fordi hvad skal vi bagefter? 

 

Interviewer: Er det noget du tror I kommer til at gøre fremover? 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Det var jo måske nok et ønske, fordi vi leverer materialet til de 

andre derinde - men samarbejdet har ikke været der endnu.  

 

Netværket var således ikke nået særligt langt med at opbygge relationer på tværs af institutionerne, 

men det blev besluttet, at netværket skulle gennemgå et kursusforløb mere det efterfølgende år. Der 

var ikke gjort meget fra projektets side for at orientere om hvad det gik ud på, og det skabte 

frustrationer og rådvildhed hos nogle af lærerne. For at netværket skulle komme til at fungere 

fremover skulle der skabes en struktur, der ikke kun udgjorde en ramme for faglig inspiration, men 

som også kunne bringe deltagerne tættere på hinanden.  

 

I anden runde blev der derfor tilknyttet en proceskonsulent til at hjælpe lærerne med at opbygge en 

fælles forståelse af, hvad deres fælles ærinde i projektet var. Det blev bl.a. til følgende bud: 

  

Lærer 3, Hærvejsskolen: Jeg tror også det, det har handlet om, det var at [eleverne] skulle få 

et tværfagligt syn på, hvordan et emne kunne behandles med hver sit fag. 

Lærer 13, 10. Aabenraa: På den måde der bliver vi vel mere opmærksomme på overgange i 

forbindelse med uddannelsessystemet. 

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Det er jo egentlig at skabe bro mellem 

uddannelsesinstitutionerne og skabe mulighed for at inspirere hinanden fagligt, men også at 

finde ind i et niveau: hvad er det for et niveau, der undervises i på de givne 

uddannelsesinstitutioner i de givne klassetrin. Sådan så der er en faglig og pædagogisk 

udfordring. 
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Lærer 2, Aabenraa Statsskole: At der er skabt et netværk mellem skolerne. 

Der var således fortsat forskellige opfattelser af, hvad formålet med netværket var. Men det 

handlede bl.a. om tværfaglighed, brobygning og ultimativt at opbygge et netværk. Ud over at 

klargøre et fælles ærinde for netværket betød tilknytningen af en proceskonsulent, at netværkets 

arbejde blev mere struktureret og målrette, hvilket lærerne værdsatte. 

  

Lærer 12, Hærvejsskolen: Det er blevet meget nemmere!  

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Ja det er helt fint. 

Interviewer: Hvad er forskellen? 

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Der er udpeget en leder på forhånd, som har forstand på 

struktur. 

Lærer 12, Hærvejsskolen: Og alle bliver lidt hørt - bliver noget mere hørt end, hvor det bare er 

dem der råber højest, der bliver hørt. 

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Det er meget godt, at det er en udefra der gør det. 

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: Det er to helt forskellige forløb. Altså, jeg lærte rigtig meget 

sidste år. Og nu her er det virkelig et projekt, og noget vi skal lave og meget konkret. 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Jeg tænker, at det er supergodt, at vi har fået den 

projektkoordinator på i forhold til sidste år. 

Interviewer: Hvad har det betydet? 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Det har virkelig betydet, at vi har fået styret det her, og vi har taget 

det et skridt af gangen, og der er en, der har fortalt os, hvad vi skulle gøre. Fordi sidste år… Vi 

stod jo allesammen - jeg stod i hvert fald til sidst - og anede ikke, hvad vi skulle, fordi det ikke 

hang sammen med de forventninger, vi har haft.  

Lærer 13, 10. Aabenraa: Sidste år lavede vi noget lidt hver for sig og så var gymnasiet ovre 

ved 10. klasse med nogle elever. Så 10. klasse var sammen med Gråsten om at lave et 

samarbejde. Det var sådan lidt mere fragmenteret. Nu er vi alle gået sammen. 

Inddragelsen af proceskonsulenten betød, at formålet med projektet blev klarere, lærerne fik 

medindflydelse og lærerne fik et fælles mål og et større fokus på det faglige samarbejde. Dermed 

opstod der også mere samarbejde på tværs af institutionerne. Således var der også lagt op til en 

mere bæredygtig tilgang, hvor det var lærernes egen faglige udveksling gennem diskussioner om og 

planlægning af undervisning sammen, som gav dem et udbytte frem for en udefrakommende 

inspirator, som man ville være nødt til at blive ved med at have koblet på projektet for at 

udviklingen kunne fortsætte.  Altså en tilgang hvor lærerne selv udviklede viden gennem fælles 

praksis frem for kun at få viden gennem andre og dermed også mulighed for et større gensidigt 

engagement. 
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Det primære omdrejningspunkt for lærerne var fortsat deres respektive fagligheder. Men i 

modsætning til første runde, hvor de fik megen faglig input omkring et relativt snævert fagligt 

emne, så handlede arbejdet i anden runde mere om at lærer af hinanden, om elevernes 

forudsætninger og undervisningen på de forskellige institutioner, hvilket blev en del af lærernes 

fælles ærinde omkring brobygning.  

 

Lærer 3, Hærvejsskolen: Der er flere gange, jeg synes, at det er blevet sagt, hvor man på en 

eller anden måde er kommet ind på, hvad man arbejder med, så de i gymnasiet også får en 

idé om, hvad det er, vi laver i folkeskolen. Og vi får en idé om, hvad der så skal ske videre hen. 

Men det er kommet naturligt i det her arbejde.  

Lærerne havde mere fokus på at arbejde sammen på tværs af uddannelsesinstitutioner i anden 

runde. En del af netværkets fælles ærinde var således at opnå faglig og fagdidaktisk indsigt, og der 

opstod små undergrupper i netværket baseret på faglige interesser. Dermed blev det gensidige 

engagement i vid udstrækning begrænset til faggrupperne, som arrangerede hver deres del af den 

event, som skulle blive kulminationen af anden runde. På denne måde havde lærerne i mindre grad 

et gensidigt engagement med hele netværket.  

 

Lærer 14, Aabenraa Statsskole: Altså, jeg har i hvert fald arbejdet meget sammen med den 

person, som man har haft posten med. Og der må jeg sige - der har jeg så større kendskab til, 

hvad de laver og sådan nogen ting - man kan lave sammen med dem. Men ellers har jeg jo 

ikke haft anden forbindelse med de resterende folk på Projekt X end møderne, vi har været til. 

Interviewer: Sidst var I lidt opdelt på institutioner, denne her gang er I opdelt på faggrupper. 

Lærer 12, Hærvejsskolen: Og det er bedre at være opdelt faggruppevis... Det er meningsfuldt, 

hvis der bliver afsat flere ressourcer, og der bliver sat mere tid af, hvis vi kunne mødes nu 

fremover to gange om året i et par timer og snakke biologi for eksempel. Så kunne jeg i hvert 

fald tage nogle idéer med... Men det skal være skemalagt… Det dur også kun, hvis vi har en 

fælles interesse, og det er det faglige. Og det faglige bliver nødt til at være platformen. 

Lærer 1: Et fagligt/pædagogisk samarbejde, hvor man kan støtte hinanden i at udvikle faget 

og at udvikle de pædagogiske tiltag for at få eleverne med. 

I anden runde ændrede karakteren af netværkets arbejde sig også fra at være et mere klassisk 

efteruddannelsesforløb til at være et samarbejde mellem fagkolleger på tværs af uddannelser, 

hvilket lærerne syntes var meningsflydt. 

 

Lærer 5, 10. Aabenraa: Nu har vi fået samme kompetencer og referenceområder, hvor vi 

synes det kunne være interessant, og så tror jeg på, vi kan bruge hinanden. Og vi har allerede 

nu planlagt, at gymnasiet kommer over og skal bruge nogle af vores elever. Så helt bestemt. 

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: Der skete jo ikke så meget igen der i marts andet end, vi kom 

frem til, at vi egentlig var i gang med noget rigtig godt. Så derfor ville vi gerne fortsætte. Så 
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derfor synes jeg, at det går rigtig godt nu - meget mere givende end i starten. I starten, hvor 

man skal lige lære hinanden at kende, man skal lige vide: ja, hvordan man får tingene til at 

hænge sammen? Og det synes jeg, at vi har nu. 

Interviewer: Hvad er forskellen egentlig i forhold til hvordan det blev grebet an tidligere og så 

til nu? 

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: I starten var vi - var jeg ikke helt klar over formålet egentlig 

med det hele. Og vi fik en masse virkelig god teori omkring fysik og idræt. Som var rigtig godt 

- men jeg kunne bare ikke se, hvordan det hang sammen med formålet med det hele. Nu 

arbejder vi så henimod den konkrete event sammen. Det giver så et meget bedre samarbejde 

på tværs af skolerne, synes jeg. Vi sad jo meget med vores eget sidst. Min kollega lavede 

noget i en klasse på Statsskolen, hvor han havde besøg af nogle fra folkeskolen, ikke? Det var 

jo ikke rigtig samarbejde, som det er nu, synes jeg. 

Lærer 13, 10. Aabenraa: Nogle skoler har været sammen før i et projekt sidste år, og det her 

er så en udvikling af det projekt sidste år på en hel anden måde men med de samme skoler, 

og nu er vi alle gået med. Så der er ligesom kommet nogle flere med i det samarbejde, som vi 

fik startet op sidste år. 

Som det fremgår at ovenstående citater, så opstod der relationer mellem netværkets deltagere, som 

førte til, at det i højere grad blev meningsfuldt for lærerne at deltage i netværket. Ud over de faglige 

input, var nu især det samlede fællesskab, der syntes, at give mening for lærerne.  

 

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Jeg synes det er en spændende opgave. Det har givet anledning 

til noget samarbejde på tværs af fagene. Både på egen arbejdsplads og så brobygningen til 

fagkolleger på Rødekro Skole, hvor jeg samarbejdede med Lærer 12. Det, synes jeg, har 

fungeret rigtig godt.  

Lærer 2, Aabenraa Statsskole: Nye bekendtskaber og indsigt i det de andre laver/kan lave i 

laboratorier. Det giver en større forståelse for de elever, der kommer her. Godt med kontakter 

på landbrugsskolen. 

Således følte en del af lærerne, at det havde været meningsfuldt at lære de andre i netværket at 

kende, og det gjorde det nemmere for dem at trække på hinanden i andre sammenhæng. Dette tolkes 

dog ikke som et tegn på stigende gensidigt engagement i et samlende praksisfællesskab, da de ny 

relationer først og fremmest blev brugt til at forme mindre bilaterale aftaler og ikke til at fremme 

netværket som helhed. Der var også enkelte lærere, som undervejs blev usikre på, hvorvidt de eller 

deres elever kunne bidrage med noget i netværket. Så samtidigt med, at lærerne lærte hinanden 

bedre at kende var udviklingen også med til at udfordre medlemskabsfølelsen hos nogle i netværket.  

 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Jeg er heller ikke sikker på, at man kan give hinanden nok. Vi vil jo 

ikke kunne tilbyde noget til de institutioner med de ældre elever, altså når nu vi kommer fra 

folkeskolen. 
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Lærer 3, Hærvejsskolen: Ikke rent vidensmæssigt i hvert fald. 

Samtidigt var lærerne meget bevidste om, hvor mange timer, de lagde i projektet, og dermed var 

netværket tilsyneladende ikke så meningsfuldt, at det følte, at de ville mødes med de andre uden for 

projektrammen. En af årsagerne til dette var, at folkeskolelærerne havde fået en ny arbejdstidsaftale, 

som de følte, gjorde det vanskeligt for dem at bruge den tid, de ønskede i projektet. Det skyldtes 

muligvis også, at lærernes ledelser ikke ville anerkende det, hvis de arbejdede ud over de tildelte 

projekttimer, hvilket flere lærere påpegede. Resultatet var, at lærerne primært mødtes med hinanden 

på projektdagene, hvilket var et tegn på mindre gensidigt engagement end, der egentlig var ønsker 

om.   

Lærer 1, Aabenraa Statsskole: Det er de skemalagte møder vi mødes. Vi har ikke været i 

kommunikation med hinanden siden. Ikke det jeg ved af i hvert fald. 

Alligevel udgjorde projektet en vigtig anledning til at samle de pågældende lærere, og uden den 

ramme ville gruppen næppe havet kunne fortsætte efter første runde.  

 

Lærer 3, Hærvejsskolen: Jeg ved slet, hvad jeg skulle bruge de andre til. Hvis jeg ikke blev 

plantet der [i projektet]... Hvis der ikke var noget overordnet formål. Jeg ved ikke, hvad jeg 

skulle kontakte dem om. 

 

Samtidigt sagde stor set alle de interviewede lærere, at selv om projektet havde grobund for 

samarbejde, så skulle der mere struktur og styring udefra for at netværket kunne fortsætte efter 

projektets afslutning. Ingen mente, at netværket kunne fortsætte af sig selv. 

 

Lærer 10, Hærvejsskolen: Altså umiddelbart ser jeg ikke gruppen som noget fagligt 

udviklende, hvis der ikke blev sat noget op. 

Lærer 14, Aabenraa Statsskole: Hvis det skal være lige så stort som det her, så vil der jo nok 

skulle komme noget ekstra udefra fordi ellers.. Ja, ellers tror jeg - så vil planlægningen ikke 

være så god. 

Lærer 11, 10. Aabenraa: Der bliver nødt til at være nogen, der styrer det udefra og får sat det 

i værk. Jeg tror ikke, vi er så sammentømret, at man kan sige: vi skal lave nogle flere fede 

idéer nu. Der bliver nødt til at være en igangsætter. 

Kombinationen af faglige oplæg og tid til at planlægge forløb havde været vigtig for lærerne, da 

dette var noget, som de ellers ikke havde mulighed for. Men det var den faglige udveksling, som var 

bærende for gruppedannelsen og det udgjorde deres fælles interesse i projektet. Da vi spurgte til 

hvad der kunne fastholde samarbejdet i gruppen, sagde lærerne, at det var vigtigt, at der var et 

fagligt fællesskab, hvis de skulle have noget ud af samarbejdet. Men samtidigt var det klart, at 

grupperne i høj grad også var båret af de personlige relationer mellem deltagerne og ikke kun et 

fagligt fællesskab. Dette tydede på, at det ville være vanskeligt for netværket at fortsætte, da de ikke 

havde en faglig samlingskraft som gruppe. 
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Med andre ord, så var projektet på dette tidspunkt en nødvendig foranstaltning for at netværket 

kunne eksistere. Netværket var endnu ikke blevet til et effektivt praksisfællesskab med et klart og 

meningsfuld formål, så lærerne ville muligvis trække på hinanden, når der var anledning til det, men 

de ville næppe mødes i den samlede projektgruppe efter projektets afslutning. Således var der et 

paradoks i Aabenraanetværket. På den ene side, så skabte projektet en anledning til at lærere, som 

ellers ikke arbejdede sammen fandt sammen og fandt et fælles ærinde. På den anden side så var det 

klart, at lærerne ikke kunne forestille sig, at netværket ville fortsætte med at mødes uden en udefra 

kommende anledning som Projekt X. Nogle lærere forslog, at man godt kunne samles om at 

gentage deres event omkring Mælk til næste år som en mulighed for at fortsætte samarbejde. Men 

ved den sidste runde af interviews var der ingen lærere, der havde konkrete tanker om fortsættelse. 

En anden mulighed var, at lærerne kunne koble deres fortsatte samarbejde op på eksisterende events 

såsom den årligt tilbagevendende Dansk Naturvidenskabsfestival, hvilket lærerne ikke var 

afvisende overfor. Aabenraa Statsskole tog i foråret 2015 initiativ en ny netværksaktivitet med 

temaet Øl. Udgangspunktet for dette projekt skulle primært være fagene biologi og biotek på tværs 

af uddannelsesniveauerne. Ved dataindsamlingens afslutning var det ikke kendt om denne plan 

lykkedes, men der var på denne måde indikationer på, at netværket i en vis udstrækning kom til at 

fortsætte. 

Svendborg 

Skoler: Stokkebækskolen, Rantzausminde skole, Nymarkskolen, Svendborg Gymnasium, Svendborg 

HTX og Svendborg Erhvervsskole. 

Forløbet efterår 2013 - forår 2015 

Svendborgnetværket havde på sin vis eksisteret i flere år, da flere af de deltagende folkeskoler 

tidligere havde samarbejdet med Svendborg Gymnasium bl.a. i forbindelse med den årlige 

Naturvidenskabsfestival. I forbindelse med opstarten af Projekt X, blev det eksisterende samarbejde 

udvidet med flere skoler.  

Netværket havde to kursusforløb: efterår 2013 – forår 2014 og efterår 2014 - forår 2015. 

Første runde af projektet havde temaet Klima og energi, og lærerkurserne fandt sted i efteråret 

2013. Der var fire kursusgange á 4 timer. Tre af kursusgangene indeholdt faglige oplæg med 

oplægsholdere fra forskellige erhvervsvirksomheder. Den fjerde gang var tiltænkt planlægningen af 

en event, men det endte med, at der ikke blev planlagt en event. I stedet udformede skolerne deres 

egne lokale undervisningsforløb på baggrund af temaet. I nogle tilfælde samarbejdede lærerne om at 

iscenesætte ung-til-ung formidling, hvor gymnasieelever underviste eller fremlagde for elever fra 

grundskolen, hvilket var en form for formidling lærerne havde haft succes med tidligere. De andre 

lærere lavede interne forløb. 

Ligesom i Aabenraa blev der i første omgang lagt stor vægt på det faglige indhold på kursusdagene, 

og så blev det i høj grad overladt til lærerne selv at finde ud af, hvordan de ville strukturere deres 

samarbejde efterfølgende.  

Anden runde af projektet startede med et kursusforløb i efteråret 2014 med temaet Tang. Kurset 

bestod af to halve dage med faglige oplæg og skemalagt tid til at aftale samarbejde. Derudover var 

der en ekskursionsdag. Naturskolen i Svendborg udgjorde de fysiske rammer for kurset, da den 
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havde været central for tidligere samarbejde mellem skoler i kommunen. Anden runde blev afsluttet 

med et undervisningsforløb i foråret 2015 med brobygning mellem grundskolen og 

ungdomsuddannelser som primært omdrejningspunkt.  

 

Analyse af Svendborgnetværket 

I Svendborg-netværket så det ud til, at der var stor enighed blandt lærerne om, hvad den fælles 

ærinde i netværket var: nemlig brobygning mellem folkeskole og ungdomsuddannelser. Dette klare 

fokus var opstået gennem det tidligere samarbejde mellem Nymarkskolen og Svendborg 

Gymnasium, hvor rammen var Dansk Naturvidenskabsfestival.  

 

Lærer 21, Nymarkskolen (2013): Der har selvfølgelig været Naturvidenskabsfestivalen hvert 

år. Det har jo altid været sådan en god ting at mødes om. 

Lærer 22, Nymarkskolen (2013): Så handler det om folkeskolen og gymnasiet i mellem. Vi har 

sammen udviklet science-festival i forbindelse med uge 39. Det er primært gymnasiet, som er 

drivkraft. De har gennem nogle år haft en komme-ud-og-besøg-os-dag, og så er vi blevet 

inviteret ind som grundskolelærere til at bidrage. Jeg har været med de sidste par år i 

udvalget hvor vi ligesom kommunikerer om, hvilke kategorier er det så, de skal gøre noget i. 

Projektet gav anledning til nye skoler til at koble sig på brobygningssamarbejdet samtidigt med, at 

det var en anledning for til at fortsætte og videreudvikle de brobygningsaktiviteter, der fandtes i 

forvejen. 

Lærer 15, Svendborg HTX (2013): Her hvor det er på tværs af skoler, der er det vores 

anledning til at hilse på dem og omvendt. Og i forhold til grundskolerne, så vil de jo gerne 

komme på besøg hos os, og vi vil gerne lave projekter - sådan noget elev brobygningsagtigt 

noget. Så vi har brug for at møde hinanden. 

Interviewer: Så I kan godt se det som sådan en brobygnings-, promoveringsting? 

Lærer 18: Ja, helt klart. Og på mange måder mere end det der helt systematiske brobygning, 

som mange elever ligesom opfatter, som ikke særlig spændende.  

Lærer 25, Svendborg Erhvervsskole 2013: Jeg håber jo, at det bliver sådan, så vi kommer til at 

kende hinanden noget bedre, simpelthen, og derved også får det nemmere ved at arbejde 

sammen på kryds og tværs. 

Lærer 26, Svendborg Gymnasium 2013: Det tror jeg kan bruge ... dels når vi arrangerer 

Naturvidenskabsfestivalen, så kan vi udbygge samarbejdet med folkeskolerne og gøre det 

mere målrettet deres behov og så dels undervisningen i det, der hedder naturvidenskabeligt 

grundforløb, der ligger i det første halve år i gymnasiet. 

I første runde af projektet i Svendborg gav strukturen kun i mindre grad mulighed for at skabe nye 

samarbejder og udvidelse af det eksisterende netværk, men projektet nærede de eksisterende 

samarbejdsrelationer baseret på tidligere brobygningsaktiviteter. Det tidligere samarbejde havde 
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fungeret udmærket ifølge lærerne, men de havde ærgret sig over, at der var svært for dem at finde 

tid til at mødes. Projekt X var således en anledning til at mødes og styrke netværket. 

 

Interviewer: Umiddelbart har du fået rimelig meget ud af at være i det der netværk? 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium 2014: Ja, absolut. Altså, vi havde faktisk allerede en del 

netværk i Svendborg kommune, inden at vi fik det her. Men det har helt klart styrket det og 

gjort det nemmere. Bare det at man har tid til at bruge de her timer til kursus sammen, og 

man får snakket sammen og mødes flere gange i løbet af året.  

Lærer 23, Rantzausminde Skole: I Projekt X var der jo nogle midler som kunne betale os fri og 

alt det de. Så det var jo nemmere at forhandle med ledelsen om. Fordi noget af det andet har 

været på frivillig basis. Man gjorde det udover arbejdet. 

Det tidligere samarbejde blandt nogle medlemmer i netværket havde åbenbart været tilstrækkeligt 

meningsfuldt til, at lærerne havde brugt tid på det frivilligt. Det vidnede om, at der fra starten af 

projektet fandtes et gensidigt engagement i blandt netværkets medlemmer. Lærerne gjorde selv en 

indsats for at holde kontakt og mødes uden for de fastsatte mødedatoer i projektet. I første runde af 

projektet fortalte en lærer om, at samarbejdet med lærerne fra grundskolen foregik via mails og 

møder. Derudover havde hun fået indblik i lærebøger fra grundskolen og de havde lavet gensidig 

sparring om udvikling af forløb om fysiologi og senere om energi. De udviste villighed til at dele 

med de andre for at få indsigt i, hvad de lavede og kunne forvente af hinanden.  Her eksemplificeret 

ved to lærere fra Svendborg Gymnasium: 
 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Det er også fint at have et samarbejde med 

folkeskolelærerne, så man ligesom ser, hvad de laver og hvad man kan forvente, at eleverne 

kan osv.  

Lærer 16, Svendborg Gymnasium 2014: Og så i mellemtiden havde jeg så sendt alt vores 

undervisningsmateriale til lærerne sådan, at de kunne se, hvad er det, vi arbejder med og evt. 

inddrage det i deres egen undervisning. 

Dermed var der tidligt i projektet tegn på, at nogle af medlemmerne benyttede netværket til at 

opbygge et delt repertoire, som kunne styrke deres fælles ærinde omkring brobygning. 

 

Det var først i anden runde af projektet, at de øvrige medlemmer af netværket for alvor blev 

inddraget. I anden runde blev der afsat mere tid og givet plads til at videreudvikle og udvide 

netværkssamarbejdet med nye skoler.  

 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Hende fra Stokkebæk hun vil rigtig gerne arbejde sammen 

med os også, så jeg tror hun kommer med ind nu. Og det kunne så være rigtig fedt, at vi 

bliver flere. 

Lærer 15, Svendborg HTX: Hver gang vi deltager i et eller andet netværk, så spreder det sig 

faktisk - bare en lille bitte smule. Men altså - lidt har også ret. 
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Lærer 15, Svendborg HTX (Svendborg - HTX) 2014: Vi kører i anden sæson, og det var sgu 

meget godt, at det blev forlænget, fordi det kan være, at man skal holde gryden lidt i kog, så 

kommer der noget. 

Netværket blev stærkere i takt med at lærerne lærte hinanden at kende. Således blev 

Svendborgnetværket styrket samtidigt med, at det blev udvidet med flere deltagende skoler og 

lærere over de to år. Men der skulle en ekstra indsats fra projektets side til for at koble de nye skoler 

og lærere på de eksisterende samarbejdsrelationer.  

 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Der var også mange af dem der var med sidste år, der var 

nye med at arbejde sammen, og det gør jo også, at man bliver nødt til at tage det stille og 

roligt, og se hvad der kan lade sig gøre. 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Altså, vi havde faktisk allerede en del netværk i Svendborg 

kommune inden, at vi fik det her. Men det har helt klart styrket det og gjort det nemmere. 

Bare det, at man har tid til at bruge de her timer på kursus samme. Og man får snakket 

sammen og mødes flere gange i løbet af året. Det er jo en kæmpe fordel, for det er 

hundesvært. Og nu har folkeskolelærerne det endnu sværere, fordi nu har de absolut ikke 

noget tid til noget som helst3. Så det er vigtigt, at man får sat tid af til det, ellers løber det ud 

i sandet. 

En anden årsag til, at flere blev inkluderet i netværket handlede om valget af emne til anden 

kursusrække. Det tema, der blev introduceret i netværket det første år (klima og energi), viste sig 

mindre velegnet til at opbygge undervisningsforløb ud fra for flere af lærerne, og det faglige niveau 

i nogle af oplæggene blev opfattet som for højt.  

 

Lærer 16, Svendborg Gymnasium (gymnasiet - Svendborg) 2014: Sidste år der havde vi et 

foredrag med en forsker omkring solceller. Og det skød altså henover hovedet på 

folkeskolelærerne. Vi kunne godt lige følge med, hvis vi gjorde os umage. Denne her gang har 

det været lige i øjet.  

Nogle lærere tog alligevel udgangspunkt i temaet og samarbejdede med andre fra netværket om 

forløbene.  

 

Lærer 16, Svendborg Gymnasium 2014: Og sammen med Rantzausminde skole sidste år 

arbejdede vi med bioethanol - altså bæredygtig energi. De havde også samarbejde om at 

producere bæredygtig energi til en bilfabrik. 

Lærer 19, Rantzausminde Skole: Der handlede det ikke om tang jo - der handlede det om 

noget andet. Der havde vi noget om biobrændsel, og det lavede vi sammen med gymnasiet, 

                                                 

 
3
 Her refererede læreren til folkeskolelærernes arbejdstidsaftale, som havde været kilde til mange frustrationer i den 

periode. 
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hvor vi var oppe og lave nogle forsøg deroppe, og hvor gymnasieeleverne fremlagde nogle 

opgaver, de havde lavet, og vores elever var med til deres fremlæggelser. 

Andre lærere benyttede rammen, men ikke temaet, som udgangspunkt for deres undervisning. For 

eksempel så var der et samarbejde mellem Svendborg Gymnasium og Rantzausminde Skole, hvor 

de valgte at skrotte netværkets fælles tema til fordel for et andet emne:  

 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Vi gjorde det jo sidste år, hvor vi samarbejdede med 

Rantzausminde Skole, og hvor mine elever underviste deres elever. 

Interviewer: Med udgangspunkt i det oplæg i havde sidst eller …? 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Nej, for det sidste det var noget med noget bæreevne ... Vi 

havde noget med solceller, og der var noget med ”Tankefuld eksperimentet”, og det var slet 

ikke noget af det, vi brugte. Og det fik vi også at vide, at det behøvede det ikke nødvendigvis 

at være. Så det, vi tog udgangspunkt i, det var noget, som er kernestof for både os og for 

folkeskoleleverne, sådan så vi ligesom kunne se en idé med det. Og på det tidspunkt var det 

arbejdsfysiologi og spørgsmål om sundhed. Så det var en snak om, hvad det egentlig ville sige 

at være sund, og hvad man kunne undersøge, hvordan man er sund og så en hel masse 

forskellige test.  

En anden lærer fra gymnasiet brugte samarbejdet til naturvidenskabeligt grundforløb i 1.g, hvor 

brobygningen blev foretaget af elever og ikke lærere, hvilket skulle give folkeskoleeleverne et helt 

andet indtryk af gymnasiet, som var mere nærværende og mindre kedeligt ifølge lærerne. 

 
Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Sidste år, der lavede vi noget med sundhed i forbindelse 

med nv-faget på gymnasiet, som ligger det første halve år, hvor der sådan er meget frie 

rammer til, hvad man vil undervise i osv. Og der havde vi så en idrætsklasse, som lavede 

noget omkring forskellige måder at teste forskellige sundhedsparametre, og så havde vi så 

forskellige folkeskoleelever ude og blive testet. Og vores elever præsenterede så, hvad de der 

tal de nu fik målt sagde. Det var et samarbejde i forbindelse med det. 

Måden forløbene blev udformet i første runde bar præg af, at temaet var vanskeligt tilgængeligt for 

flere af lærerne. Lærerne brugte til dels hinanden i netværket, men de tog ikke altid udgangspunkt i 

det, det havde lært på kurserne, og de samarbejdede heller ikke nødvendigvis med hinanden, da det 

kom til udvikling af undervisningsmaterialer. Tilsammen var der således ikke så meget af 

efteruddannelsesforløbet i første runde, som blev en del af det delte repertoire i netværket.  

 

I anden runde var temaet tang, og det var tilsyneladende lettere at gå til. Samtidigt var mere 

inspirerende og relevant ligesom netværksdelen af projektet havde fået et større fokus.  

 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Lige nu tænker vi, at vi skal arbejde sammen med Gudme 

derud. Det bliver nok en 8. klasse, og jeg tror det bliver noget, der kommer til at hedde noget 

med alger og mad.  
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Interviewer: Hvad er dine umiddelbare idéer til, hvad I vil kunne lave, tror du? 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium 2014: Det tror jeg skal være noget med mad og sundhed og 

smag osv. Det arbejder vi meget med i biotek. På en måde er det kompliceret, men på den 

anden side er det også nogen af de grundlæggende ting med næringsstoffer osv. 

Lærer 19, Rantzausminde Skole: Vi skal lave et [forløb] med 8. klasse i science. Et forløb 

omkring alger og tang og mad. Sammen med en anden skole der er med og STX. 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium 2014: Altså, det overordnede emne tang er der bare så 

mange områder, hvor man kan gå i dybden med dem og kan sige, at alt det her, det er faktisk 

biologi på A-niveau.   

Lærerne kunne bedre byde ind i anden runde med hver deres faglighed uanset, om de kom fra 

grundskolen eller en ungdomsuddannelse. Der blev udviklet en række undervisningsmidler i den 

forbindelse, men de fleste lærere udviklede fortsat undervisningsmaterialerne på egen hånd og ikke 

i fællesskabet i netværket. Der var ellers en interesse for og villighed til at samarbejde omkring 

udvikling af undervisningsmidler i netværket. 

 

Interviewer: Laver du dem selv de her undervisningsmaterialer? 

Lærer 17, Stokkebækskolen: Ja 

Interviewer: ... og ikke sammen med nogen i netværket? 

Lærer 17, Stokkebækskolen: Nej det har jeg ikke gjort endnu. 

Interviewer: Tænker du at gøre det? 

Lærer 17, Stokkebækskolen: Ja, Jeg har lige snakket sammen med to fra Rantzausminde Skole 

om vi måske kunne finde på noget. Så det vil jeg helt klart gøre. 

I anden runde af projektet fortalte Lærer 10, Rantzausminde Skole (2014) at de var i gang med at 

planlægge et forløb med en anden skole og gymnasiet.  

 

Lærer 10, Rantzausminde Skole  2014: Vi har lige aftalt at vi sammen, de tre institutioner, der 

skal arbejde sammen, skriver alle vores anker ind i et fælles dokument, og prøver at lave det 

sammen. 

På den måde, var der tiltag, som syntes at pege på, at lærerne i anden runde arbejdede mere sammen 

i rammen af projektet. Samtidig var håndteringen af projektet ifølge lærerne blevet skarpere på 

baggrund erfaringerne fra de første runder. Særligt handlede det om betydningen af klare rammer 

og forventninger. 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Jeg synes, at vi er blevet mere klare på, hvad vi egentlig 

gerne vil, og hvordan skal vi gøre og sådan noget i år. Også fordi dem fra NTS-centret, altså 

dem, som ligesom udbyder det. De er også blevet skarpere til at sige, hvad det egentlig er de 

gerne vil have, hvor det var vi måske ikke helt klar over sidste år og ikke havde gjort det helt 

godt nok. Der er det ligesom om i år, der har vi lidt mere styr på, hvor vi skal hen med det. 

Hvordan skal det afrapporteres, og hvordan skal vi - hvad skal vi gøre? Så på den måde er der 

lidt mere tjek på det. 
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Første runde i Svendborg ramte lidt skævt rent fagligt og der var ikke nok fokus på facilitering af 

lærernes samarbejde. For Svendborg-netværket var det også fagligheden, der syntes at være det 

centrale omdrejningspunkt for netværket. I anden runde så det ud til, at grundskolelærerne fik mere 

ud af de faglige oplæg end lærerne fra ungdomsuddannelserne gjorde, men generelt oplevede 

lærerne, at de faglige oplæg inspirerede dem. 

I anden runde blev der også afsat tid af til, at lærerne kunne opbygge samarbejder med hinanden 

skoler. Deltagerne kunne planlægge konkrete undervisningsforløb på kursusdagene. Kombinationen 

af faglige oplæg og tid til at planlægge forløb, gav mening for lærerne, og mange af lærerne fandt 

netværket både relevant og meningsfuldt, selv om der var forskelle på, hvad repræsentanterne fra de 

forskellige uddannelsesinstitutioner fik ud af netværket. Grundskolelærerne lagde vægt på det 

faglige indhold og den faglige sparring, hvor gymnasie- og HTX-lærerne lagde vægt på 

brobygningen og rekruttering af naturfagligt interesserede og gymnasieegnede elever.   

 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Det er bare helt vildt fedt at kunne nørde sådan med nogle, 

der også gider at nørde, ikke? Som folkeskolelærer er vi jo slet ikke så fagspecifikke, som de 

er på ungdomsuddannelserne. Vi skal varetage 7.000 andre ting og forældre og alt muligt, så 

det der med bare at have tid til sådan faglig fordybelse - også som lærer - det er ret fedt. 

Interviewer: Hvad gør det så meningsfuldt for dig at deltage? 

Lærer 19, Rantzausminde Skole (2014): Jamen det er, at der både er en faglig sparring - at vi 

bliver dygtige som undervisere - men også at eleverne kommer på ungdomsuddannelserne. 

Så vi laver et forløb sammen. 

Grundskolelærerne oplevede også, at de kunne bruge gymnasielærerne til at blive inspireret 

fagdidaktisk.  

 

Lærer 22, Nymarkskolen: Fordi de kan noget på ungdomsuddannelserne, som vi ikke kan. Jeg 

tror de er, altså selvom de måske pædagogisk er svagere, så tror jeg faktisk de didaktisk er 

stærkere. 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Og vi ved, at vi altid kan ringe derind og komme ind, hvis der 

er et eller andet, vi ikke kan finde ud af, så kan de altid hjælpe os. 

Interviewer: Også sådan fagligt? 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Ja, især [en navngivet gymnasielærer], som jo er kemi-lærer. 

Ham bruger jeg tit hvis - ikke tit, men en gang i mellem - hvis jeg støder på et eller andet, 

hvor jeg tænker: Åh, det kan jeg ikke. Eller noget vi ikke må i folkeskolen. Så kan man lige få 

ham til at lave det for os. 

Lærerne fra ungdomsuddannelserne tænkte i højere grad på brobygning og rekrutering af elever. 

 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Vores skoles skjulte dagsorden er i hvert fald nok 

brobygning. Altså, gør opmærksom på jer selv. Gør opmærksom på naturvidenskaben på 

Svendborg gymnasium. 
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Lærer 18, Svendborg Gymnasium 2014: Gymnasiet mangler ikke elever, men vi mangler 

elever, der er interesseret i naturvidenskab.  

Lærer 16, Svendborg Gymnasium: Jeg synes, at det, der er vigtigst, det er, at vi får en tråd og 

får en forståelse af, hvad sker der i naturvidenskaben eller i naturfagene i folkeskolen sådan, 

at vi bedre kan tage tråden op, når de kommer til os. 

Lærer 15, Svendborg HTX 2014: Jeg arbejder på et gymnasium - på HTX - og jeg tror for de 

her grundskolelærere, er det vigtigt, at de har ansigt på os, når de skal ringe og lave noget 

samarbejde os. Tilsvarende så er vi meget interesserede i sådan nogle 

brobygningssamarbejder. Vi vil jo gerne rekruttere elever, og vi tillader os også at bruge 

grundskoler som formidlingsprojekter for vores elever. 

Således var der forskelle i, hvordan repræsentanterne fra de forskellige uddannelsesinstitutioner 

tilskrev mening til samarbejdet i netværket. Udover muligheden for at arbejde sammen, angav 

grundskolelærerne, at det primært var den faglige inspiration, de fik, som var givtigt for dem, og 

sekundært handlede det om brobygning. Lærerne fra ungdomsuddannelserne sagde derimod, at det 

primært var brobygningen, som var det det meningsskabende element i projektet for dem. De brugte 

også brobygningen til at rekruttere elever til gymnasiet, hvilket var med til at motivere dem til 

samarbejdet. Så selv om der var forskellige dagsordener i spil, så kunne lærerne samles om et fælles 

ærinde omkring brobygning. 

 

Blandt gymnasielærerne var der delte meninger om graden af udbytte af samarbejdet med 

grundskolelærere. Enkelte gymnasielærere mente ikke, at de fik udbytte af at samarbejde med 

grundskolen og efterlyste generelt et højere fagligt niveau. De mente, at det altid var gymnasiet, der 

skulle give, og de trængte til også at blive ”fyldt på” rent fagligt. 

 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Altså, sådan som det er med gymnasiet med de ældste 

elever, så vil det altid være os, der leverer. Og det synes jeg også, at der er en idé i, og det er 

også lærerigt i virkeligheden, så lærer man nok allermest når man underviser andre. Så derfor 

synes jeg, at det er ok. Men jeg synes måske det er lidt surt, at det skal være den vej. At det 

ikke også er et samarbejde med universitetet eller med lidt højere, så man faktisk også får 

nogen, der kunne komme og fortælle mine elever. Det skal altid gå fra mig og til mine elever 

og videre til folkeskoleelever, som det er bygget op lige nu. 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Jeg fornemmer lidt nu, at folkeskolelærerne er lidt forvente 

med, at vi både stiller rammer op og tid og undervisningsmateriale og kaffe til 

folkeskolelærere, og så kommer de, og så står vi for det hele. 

Men lærerne fra ungdomsuddannelserne kunne godt se fordelen i at være med i netværket af andre 

hensyn til muligheden for at udveksle faglige idéer og erfaringer. 

 

Lærer 15, Svendborg HTX 2013: Den inspiration jeg får på de her dage her, den kan jeg jo 

bruge der [i egen undervisning på htx]. 
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Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Jeg lærer også masser af nyt, og det vil jeg da tro, at de 

andre også gør… Og det, at man så mødes og er sammen og siger: Nåh ja, har du prøvet det? 

Og ja, det har jeg prøvet, og der har jeg lige noget materiale, der er nemt at bruge. Altså, det 

gør jo bare, at det er nemmere at lave noget spændende undervisning. Jo mere man møder 

folk, der har lavet noget, ikke? Så helt klart. Jeg mener bestemt, at der er faglig 

opkvalificering. 

 

Grundskolelærerne følte også, at de fik faglig inspiration fra kursusdagene, men samtidig var de 

også positive overfor måden kurset fungerede som efteruddannelsestilbud: 

 

Lærer 22, Nymarkskolen: Jeg synes, at vi udvikler hinanden. Ikke bare i forbindelse med at få 

indsigt i hinandens arbejde og niveauer men især didaktisk. Der synes jeg, at vi som 

grundskole trænger til et ordentligt spark i røven. Og det er skide svært at få det på kurser: 

"Kom, nu sætter vi os ned og bliver underholdt om IBSE". Der tror jeg på, at når vi får det 

italesat på denne her måde, så tager man det mere til sig. Det synes jeg er den væsentligste 

gevinst.  

Allerede i første runde af projektet var lærerne bevidste om at netværksdannelse ikke var noget der 

kom af sig selv og at der skal være nogen der tager initiativ til det. Initiativtager var i denne 

sammenhæng Projekt X. 

 

Interviewer: Synes du, at den her type netværksdannelse er vigtig? 

Lærer 25, Svendborg Erhvervsskole: Ja, det synes jeg, at det er. Men det er ikke så nemt, fordi 

det kommer ikke bare sådan lige af sig selv, kan man sige vel? Altså, jeg synes, at det er fint, 

at der er nogen, der tager initiativet til at sætte sådan noget i gang, fordi det er væsentligt 

nemmere at komme til noget, som er organiseret, end hvis man selv skal ud og prøve at 

organisere noget. Så på den led så synes jeg, at det her er en rigtig god idé. 

I efteråret 2014 havde nogle lærere overvejelser omkring netværkets fortsatte eksistens, når Projekt 

X sluttede. Da der eksisterede et samarbejde i forvejen omkring en årligt tilbagevendende event, var 

det nemt for dem at forestille sig, at denne form for samarbejde kunne fortsætte.  

 

Interviewer: Kan du se det fortsætte, det samarbejde I har haft? 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Ja, det tror jeg. Altså, meget af samarbejdet fra gymnasiet 

og ud til folkeskolerne, det kører også i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen, hvor vi 

laver nogen ting, hvor folkeskolerne kommer på besøg hos os, så der er et fast årligt 

samarbejde, som ligesom holder kontakten ved lige. Og folkeskolelærerne komme ud til os i 

foråret og formulerer de opgaver, de skal arbejde med frem til uge 39. Så på den måde ses vi 

fast der. Og så har vi også nv-undervisningen, hvor vi næsten altid har noget samarbejde. Så 

jeg tror da bestemt, at det vil fortsætte.  

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Jeg tænker, at det, der vil holdes ved lige, det er det der med, 

at vi har kontakt med gymnasiet. Det vil fortsætte, og vi har efterhånden gjort ledelsen både 
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det ene og det andet sted opmærksom på, hvor vigtig den der ung-til-ung formidling er. Og 

alle de der ting, som vi synes, der giver værdi i det. Så det ligger efterhånden sådan ret fast 

hvert år, at vi skal derind, og vi laver noget sammen og sådan noget. Så det tænker jeg, det 

skal nok fortsætte. Og vi ved, vi altid kan ringe derind og komme derind, hvis der er et eller 

andet, vi ikke kan finde ud af. 

Her var det tydeligt, at der var opbygget et delt repertoire i form af de tilbagevendende rutiner, 

lærerne har i deres samarbejde omkring Naturvidenskabsfestivalen. Både lærere fra gymnasiet og 

fra grundskolen kunne se værdien af deres samarbejde, som efterhånden var blevet en veletableret 

tradition. Dette var dog ikke udbredt til hele netværket, men kun en del af det samlede netværk på 

daværende tidspunkt.  

 

Lærerne var interesserede i at fortsætte samarbejdet efter Projekt X, men de så også nogle barrierer 

for det. Dette var bl.a. et spørgsmål om at have tid og legitimitet til at arbejdet i netværket: 

 

Interviewer: Hvad skal der til for, at du vil fortsætte i det her netværk, når projektet er slut? 

Lærer 17, Stokkebækskolen 2014: Altså, at det ikke bliver besværliggjort af, at jeg skal tælle 

timer, og at jeg skal ind og bede om lov hele tiden. Det, tror jeg egentlig, er det. Fordi ellers, 

så fortsætter jeg, hvis der er mulighed for det. 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Ja, der er sådan nogle bureaukratiske skoleregler for, hvis 

tur det er, og om skolen synes, at de vil bruge finansiering og timer på det, og om jeg skal 

have tid til det. 

Lærer 19, Rantzausminde Skole 2014.: Der skal nogen rammer til, så det bliver muliggjort. Vi 

er presset hårdt i vores arbejdstid i øjeblikket, så jeg synes, at vi får en masse fagligt ud af 

det, og eleverne er rigtig glade for det. Men det er svært at nå med den arbejdsplan, vi har, i 

øjeblikket. Så der skal nogle fysiske rammer til det. 

En anden udfordring handlede om, at lærerne mente, at der var nogen, som skulle stå for at tage sig 

af logistikken forbundet med at mødes, at finde gode inspiratorer, holde fast i processen og i det 

hele taget tage ledelse for processen, så lærerne kunne koncentrere sig om det faglige samarbejde. 

 

Lærer 23, Rantzausminde Skole: Hvem skal tage teten? Og er der nogen der... Det der med, at 

det er svært lige pludselig at samle så mange. Og hvem skal holde fasf? Og der skal også 

være godt indhold, når vi mødes.  

Lærer 15, Svendborg HTX 2014: Hvordan vi kan bruge netværket fremover? Det, tror jeg, er at 

vi kan holde liv i det, hvis vi har noget at mødes om. 

Det blev også efterlyst, at man kunne finde ny temaer, som kunne være med til at samle folk på 

tværs af uddannelsesinstitutionerne. 

 

Lærer 22, Nymarkskolen 2014: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at fortsætte under alle 

omstændigheder. Men jeg tror, at det er vigtigt, at der er noget, der binder os sammen, som 
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et tema, som det vi har gang i her. Og det her med at vi har nogle fælles referencerammer i 

forhold til de oplæg, vi får. Det tænker jeg også, at det er rigtig godt. 

Her fremhævede læreren, at de gennem oplæggene havde opnået delt repertoire i form af en fælles 

referenceramme og fagligt relevante temaer, som kunne binde dem sammen.  

 

På trods af de potentielle udfordringer ved et fortsat netværkssamarbejde, så kunne Svendborg-

netværket i vid udstrækning betegnes som et praksisfællesskab. Deres fælles ærinde handlede helt 

tydeligt om brobygning. Der var tegn på delt repertoire, idet lærerne gennem kurserne havde fået 

fælles begreber at arbejde med, de havde haft gode muligheder for at udveksle viden om 

undervisning i fagene på de forskellige uddannelsesniveauer og nogle af dem havde udviklet 

undervisning sammen og havde tradition for brobygning. Der var også gensidigt engagement, som 

rakte ud over de formelt afsatte tider til møder i projektet. Ligesom der var flere eksempler på, at 

de, med afsæt i netværket, var klar til at hjælpe hinanden, når der opstod et behov. Det var dog ikke 

lige udbredt til alle i netværket, men projektet havde givet anledning til, at flere skoler var kommet 

med i fællesskabet.  

 

Assens 

Skoler: Vissenbjerg Skole, Tommerup Skole, Haarby Skole, Glamsbjergskolen, Brylle Skole og 

Ebberup Skole, Vestfyns Gymnasium og Kold College (Erhvervsuddannelser og naturvidenskabeligt 

gymnasium). 

Forløbet forår 2013 – efterår 2013 

Assens var et nyt netværk, som omtumlet opstart. De første kurser i netværket forløb i foråret 2013, 

og netværket planlagde at afvikle forløb i efteråret 2013. Det første kursus blev afviklet som 

internat i marts 2013. Ingen skoler havde på dette tidspunkt planlagt konkrete undervisningsforløb, 

men planlagde, at de vil gøre det i det efterfølgende skoleår. Det blev fastslået, at temaet for 

kursusforløbet skulle være undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning (også kaldet Inquiry Based 

Science Education eller IBSE) med overskriften ”Eleven som forsker, hvordan griber vi det an?”. 

Gennem faglige oplæg og workshops skulle lærerne blive i stand til at fremme elevernes evne til at 

undre sig og til at kunne håndtere de spørgsmål, eleverne kunne finde på at stille i den forbindelse.  

Kurset omkring undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning var ifølge mange af lærerne for bredt, 

og de kunne ikke rigtig se, hvad det tilførte af nye og anderledes metoder i forhold til den måde, de 

underviste på i forvejen. Især gymnasielærerne mente, at det var for ressourcekrævende, at de ikke 

fik noget ud af det faglige indhold og at det ikke tilførte dem noget nyt. De valgte også 

efterfølgende at trække sig ud af projektet. 

På et møde i juni 2013 begyndte de resterende skoler at danne samarbejder og planlægge 

tværfaglige IBSE-relaterede projektforløb. De to forløb, der efterfølgende blev afviklet i efteråret 

2013 var dels et samarbejde mellem Kold College, Brylle, Tommerup og Haarby skoler (5.-6. 

årgang) omkring jordbund, spiring og konstruktion af væksthuse og dels et forløb for 

overbygningselever fra Haarby Skole og Vissenbjerg Skole, som skulle undersøge en sø ud fra 

temaet ”Er søen sund eller usund?”. 
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Analyse af Assens-netværket 

Det så ud til, at der i Assens-netværket i starten var en form for konsensus om, at der var potentiale i 

at bruge netværket og kurserne som anledning til at udvikle brobygningsaktiviteter mellem 

folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Lærerne havde fra starten af projektet en forestilling om, 

at de med deres deltagelse i Projekt X ville komme til at lære hinanden bedre at kende, ligesom de 

ville få indblik i hhv. grundskolens og ungdomsuddannelsernes måde at arbejde på. 

Brobygningsarbejdet ville blive lettere, når lærerne kendte de krav og forventninger, som eleverne 

havde i de forskellige institutioner. Til at starte med, havde alle en forventning om at kunne bruge 

projektet til en form for brobygningsaktiviteter. Det fælles ærinde så for Assens-netværket ud til at 

være aktiviteter, der kunne understøtte brobygningen for eleverne.  

 

Lærer 34, Glamsbjerg Skole: Det, som jeg syntes, kunne være den dybere idé med det, var at 

vi ved, hvad det er gymnasie-folkene gerne vil have. Altså, vi vil gerne sende nogle elever i 

gymnasiet, og så har vi en fornemmelse af, hvad de gerne vil have, at vi har beskæftiget os 

med. 

Interviewer: Kan du se en eller anden form for potentiale i, at I er sammen på kursus med 

folkeskolelærerne? 

Lærer 37, Vestfyns Gymnasium: Vi skulle jo tænke et eller andet interessant, hvor vi kan lære 

noget om folkeskoleelever, vi kan bruge til, når de kommer i gymnasiet. Og de kunne måske 

bruge noget om at vide om i forhold til, hvad det vil sige, når de skal sende nogle elever 

afsted til gymnasiet. 

Lærer 32, Kold College: Det kunne være på sin plads, at man, både hos os måske og i 

folkeskolen, fik afstemt de forventninger, vi har til hinanden. Altså, hvad det for nogle elever, 

de afleverer til os, og hvad kan vi forvente at få. 

Lærer 29, Vestfyns Gymnasium: Vi har jo hele tiden snakket om, at hvis det her IBSE-halløj, 

det viste sig at være noget, man ligesom kunne sige kunne danne rød tråd fra overbygningen 

og så derover til os, så ville det jo være helt vildt lækkert. 

Grundskolelærerne havde høje forventninger til projektet og så et vigtigt potentiale i at blive sat 

sammen med ungdomsuddannelserne.  

 

Interviewer: Der er repræsentanter både fra folkeskolen, og der er også nogle fra 

ungdomsuddannelserne. Hvad tænker du om det? 

Lærer 36, Vissenbjerg Skole: Jamen, der tænker jeg, at det er mægtig vigtigt, fordi vi udgør en 

enhed i den udvikling, som vores unge mennesker og børn, de skal gennemgå. Så hvis vi ikke 

har kendskab til den hele udvikling, hvordan kan vi så for eksempel levere et materiale, der 

kan bruges til noget på ungdomsuddannelserne. Så det er meget vigtigt. 

Interviewer: Betyder det noget for lige præcis det her kursus, at der sidder nogen fra 

ungdomsuddannelserne? 
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Lærer 36, Vissenbjerg Skole: Ja, det gør det i høj grad. Fordi at jeg kan - nu er det specielt 

naturfag i det her tilfælde - men jeg kan spejle min egen tilgang til naturfagene til, hvad er 

det for nogen krav der stilles - hvad det er for nogen forventninger, der stilles i 

ungdomsuddannelserne. 

Den pædagogiske konsulent i Assens var til stede på internatkurset og havde efter eget udsagn haft 

en del at gøre med planlægningen af det. Hun fortalte, at projektet havde haft en lang og besværlig 

fødsel, og at hun havde været langt mere inde over planlægningsprocessen, end hun havde regnet 

med at være. Hun havde forestillet sig at hendes rolle skulle være at formidle eksistensen af kurset 

blandt kommunens skoler, men endte med at være tovholder og en del af en styregruppe. Dette gik 

hun med til, fordi hun (med hendes egne ord) ville sikre, at der kom en retning på kurset, og at det 

blev til noget skolerne kunne bruge til noget. Hun havde oplevet mange frustrationer over kurset 

blandt især gymnasiets lærere.  

 

Flere lærere mente, at kurset havde haft en alt for lang optakt, og at der var meget lidt information 

fra projektledelsen. De indledende møder lå i starten af skoleåret, men lærerne kom først på kursus i 

marts. Det gav en vis uvished omkring projektet og gjorde det uoverskueligt for nogle af dem. 

 

Lærer 27, Haarby Skole: Altså, der var jo en introduktion før sommerferien ikke? Og der var 

tingene sådan lidt uvisse. Hvad var det nu for noget? Så var der en lang pause, hvor vi ikke 

rigtig hørte noget, og hvor de så ligesom har forsøgt at stykke noget sammen. Og det, tror 

jeg, har været godt, at der lige har været sådan en pause der. Selvom det måske var sådan 

lidt mærkeligt ikke at høre noget i så lang tid. 

Lærer 32, Kold College: Det virker relativt uoverskueligt og lidt utjekket - især når det er et 

forløb, der åbenbart er puttet rigtig mange ressourcer i, har jeg indtryk af. 

Efter internatkurset valgte Vestfyns Gymnasium at trække sig ud af projektet, fordi de oplevede, at 

projektet var for ressourcekrævende for dem, for dårligt planlagt og fordi, at de ikke oplevede at få 

tilstrækkeligt udbytte af kurset, de valgte oplægsholdere og de planlagte workshops.  

 

Lærer 37, Vestfyns Gymnasium: Jeg synes ikke, at der er nogen opkvalificering overhovedet, 

fordi man ikke har ramt et eller andet nyt, man lægger ovenpå eller bidrager med. 

Lærer 29, Vestfyns Gymnasium: I forhold til, hvad vi får af efteruddannelsesmidler (nu har vi 

så fået at vide, at det her skal vi slet ikke regne med), så har vi brugt al alt alt for mange 

timer. 

Lærer 37, Vestfyns Gymnasium: Jeg kan slet ikke se, hvordan jeg skal lave et 

undervisningsprogram, som har noget med det her at gøre. Altså andet end det vi gør... ikke 

noget nyt anderledes. 

Gymnasielærerne ville gerne fortsætte samarbejdet med folkeskolerne, men det skulle ikke være i 

Projekt X regi. Dermed blev ideen om brobygning som overordnet formål og fælles ærinde mindre 

relevant.  
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De tilbageblivende lærere var fast besluttede på at få et samarbejde i stand og så projektet som en 

mulig katalysator for at man kunne samarbejde i fremtiden efter projektet. 

 

Interviewer: Hvad tænker du, I kan bruge det her kursus til? 

Lærer 30, Ebberup Skole: Jamen, jeg håber det kan være med til at gøre, at hvis jeg foreslår 

noget netværkslignende, at så er det ikke. at man først lige skal se mig an eller projektet an, 

fordi vi kender hinanden i forvejen. Altså, det personlige kendskab til nogen på de andre 

skoler - det betyder meget. Jeg tror måske ovenikøbet, at det er noget af det vigtigste på det 

kursus her. 

De resterende institutioner koncentrerede sig om undersøgelsesbaseret undervisning som overordnet 

tema. Lærerne blev i fællesskab enige om flere undertemaer og derefter arbejdede de i mindre 

grupper eller hver for sig. Idéen til emnet jordbund og spiring blev udviklet, da de var på 

internatkursus i marts 2013. 

 

Interviewer: Det forløb ude ved Kold: Hvem havde lavet det? hvem havde fundet på det? 

Lærer 38, Brylle Skole: Vi fandt jo sådan på, hvad vi ville, da vi var på Sorø Science Center. Det 

var jo egentlig der, vi såede frøet for, hvad det var, det skulle indeholde, og hvad det var. Så 

det var egentlig et samarbejde mellem os og dem. 

Da lærerne skulle i gang med at planlægge konkrete undervisningsforløb sammen med hinanden, 

benyttede de ikke anledningen til at udvikle undervisningsmaterialer i fællesskab. Det var primært 

én lærer fra Kold College, der udviklede undervisningsmaterialerne til forløbet. Folkeskolerne kørte 

deres egne små forløb ude på skolerne og tog så ud til Kold College for at udføre forsøg.  

 

Interviewer: Har du samarbejdet med nogle af folkeskolerne omkring 

undervisningsmaterialerne? 

Lærer 31, Kold College: Ikke så meget, fordi de tre folkeskoler - de kørte sådan set deres egne 

små projekter derhjemme på skolerne. 

Interviewer: Hvordan er de her undervisningsmaterialer blevet udviklet? 

Lærer 33, Tommerup Skole: Jamen, dels havde vi fået nogle ud fra, hvad de brugte derude. 

Men dels så havde vi selvfølgelig også været vant til at arbejde med fotosyntesen og så 

videre. Så vi havde jo materialer på skolerne på den måde i forvejen, kan man sige. Men især 

til det afsluttende, fik man nogle måder at lave små væksthuse på og nogle ting, de kunne 

gro i, og vi fik nogen rigtig gode fif, som vi kunne arbejde videre med. 

Interviewer: Hvordan forberedte i så selve projektet eller selve undervisningen i projektet? 

Gjorde I det sammen eller gjorde I det hver for sig? 
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Lærer 38, Brylle Skole: Altså, vi gjorde egentlig overordnet: Hvad er det for ting, vi skal kigge 

efter? Hvad er det for ting, vi ønsker her, og så kom Kold jo så med et oplæg, hvor vi havde 

eleverne med ude ved dem, og eleverne havde nogle ting, de havde brygget sammen. Men 

udover det, så tog man hjem, og så var man selvstyret med, hvad man ville. 

Det delte repertoire bestod altså primært i, at lærerne fik det samme teoretiske udgangspunkt at 

planlægge undervisningsforløb ud fra. Den konkrete planlægning stod lærerne i højere grad selv for. 

Dermed var der et vist niveau af delt repertoire. Den del af netværket der lavede forsøg med 

jordbund og spiring har lagt en del tid og kræfter i projektet ud over de møder der var planlagt i 

forvejen i projektet, hvilket tydede på gensidigt engagement i de dele af netværket. 

 

Interviewer: Hvor tit har I mødtes i netværket? 

Lærer 31, Kold College: Vi har mødtes to gange her, hvis jeg husker rigtigt. 

Interviewer: Har det været uden for de planlagte møderækker i Projekt X? 

Lærer 31, Kold College: Det har været uden for. Vi aftalte det i projektet, at vi ville mødes her. 

Vi ville lave det første møde hos os her, sådan at de kunne komme og se, hvad for nogle 

forhold, vi havde her. 

Lærer 33, Tommerup Skole: ...hvis du tænker på mødestrukturen i forhold til hele Projekt X, 

jamen så har vi faktisk haft væsentlig flere møder uden for i vores fælles planlægning. 

Lærer 38, Brylle Skole: Vi har haft en del møder ud over. 

Da der blev spurgt ind til, hvad der gjorde det meningsfuldt for lærerne at være med i projektet, 

fortalte lærerne følgende: 

 

Lærer 31, Kold College: Altså, for det første så synes jeg, at det er spændende at lave den 

slags undervisning, for det er en anden undervisningsform end den, vi plejer at bruge.  

Lærer 33, Tommerup Skole: For os var det jo lige pludselig at komme ud i en anden verden, 

hvor man tænkte lidt anderledes, og hvor man arbejdede på, for os, et lidt højere plan…  

Også i Assens-netværket syntes det at være det faglige, som betød meget for lærerne. I dette tilfælde 

gjaldt det især de faglige input til at arbejde med naturfagene på nye måder. Men der var ikke 

megen fokus på, at netværket skulle fortsætte. Lærerne kunne godt se, at der kunne være potentiale i 

netværksdelen, og der var en udbredt interesse for at deltage i et netværk, ved første kursusgang i 

marts 2013.  

 

Interviewer: Er det på baggrund af det her kursus tænker du, at det vil give noget 

netværksdannelse? 

Lærer 27, Haarby Skole: Ja 

Interviewer: Kommer I til at bruge hinanden mere på tværs? Kunne det være en mulighed? 



 

 

37 

Lærer 35, Tommerup Skole: Ja, det synes jeg faktisk godt det kunne. Altså nu har vi også 

gymnasiet med, og vi har Kold College med. 

Lærer 34, Glamsbjerg Skole: Det øger jo mit netværk. Jeg har jo fx lært [navgiven lærer] at 

kende. Ham kendte jeg ikke før. 

Men dette potentiale blev kun udnyttet i mindre grad, da undervisningsforløbene, som blev afviklet 

i efteråret 2013, kun foregik i mindre grupper og ikke som en del af de samlede netværk. Enkelte 

skoler valgte endda kun at fokusere på deres egen skole, da de lavede deres undervisningsforløb. 

 

Interviewer: Var det kun jeres skole, der lavede de her projekter eller havde I nogle andre 

skoler at samarbejde med? 

Lærer 28, Haarby Skole: Det var vores skole. 

Lærerne havde udnyttet muligheden for at bruge hinanden på tværs af de to forløb i et vist omfang, 

men i det store hele, var der hverken ikke et samlende fælles ærinde for eller gensidigt engagement 

mellem alle i netværket. Ved afslutningen af evalueringen så det således ud til, at Assens-netværket 

ikke ville fortsætte. Lærerne havde hverken aftalt eller haft fysisk kontakt siden de havde afviklet 

deres forløb.  
 

Lærer 31, Kold College: Altså ud over de møder, har vi selvfølgelig holdt kontakt over nettet 

over e-mail, men ellers så har vi ikke aftalt mere kontakt. Det har vi ikke. 

Lærer 38, Brylle Skole: Jeg synes jo, at det har været lidt svært at holde det i gang her efter. 

Det er ligesom, at når projektet er stoppet, så stopper det også bare. Så det der fælles 

netværk, man troede der var, det ligesom at det dør lidt ud, fordi der skal være en tovholder 

på det. 

Den udbredte holdning blandt lærerne var, at for at netværket skulle kunne genoptage aktiviteterne, 

skulle der komme endnu en anledning og tilføres midler udefra. 

  

Interviewer: Hvad skulle der til for, at I skulle kunne fortsætte? 

Lærer 31, Kold College: Jamen, jeg tror, at hvis vi får en henvendelse fra en folkeskole om, at 

de gerne vil besøge os, så tror jeg, at vi vil tage det op igen. 

Lærer 38, Brylle Skole: Jamen der er noget økonomi i det i forhold til folkeskolerne med alle 

de der timer, der nu er på en anden måde.  Så der er klart noget økonomi og nogen timer. Og 

så skal der være nogen, der brygger noget sammen som et oplæg til, hvad gør vi nu? Hvordan 

kommer vi videre herfra? Og så måske kun tog dem med, som var interesseret i det.  

Ligesom i de andre netværk, så pegede deltagerne fra Assens-netværket på, at netværkene skulle 

faciliteres, hvis de skulle kunne fortsætte. Projektet gav anledning og støtte til, at netværket kunne 

opstå, men en fortsættelse ville fortsat kræve en udefrakommende indsats til at samle netværket.  

Derudover pegede flere lærere på, at tid og økonomi var barrierer for at kunne bruge hinanden som 

netværk. 
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Lærer 33, Tommerup Skole: Jeg vil sige, at nogle af de vanskeligheder, vi har i forhold til det 

her netværk, er for mig sådan nogle simple ting som transportudgifter. Det er meget godt, at 

man laver en skolereform, hvor man skal noget mere ud af skolerne. Problemet er, hvis ikke 

man har nogen midler til at komme ud af skolerne. Det er begrænset, hvor langt de kan cykle. 

Hvis de skal bruge hele dagen på at cykle frem og tilbage, så er der ikke så meget i det. Og 

det er noget af det, jeg kan se vi rammer ind i. For det er noget, jeg rigtig gerne vil gentage, 

og som erhvervsskolen rigtig gerne vil være med til at gentage. Men problemet er, at vi 

rammer sådan en økonomisk mur, når jeg går tilbage på skolen. 

Så til trods for at det var lykkedes at gennemføre tilfredsstillende forløb med base i netværket, så 

var der mange barrierer for, at Assens-netværket kunne fortsætte. Da Assens-netværket heller ikke 

havde stærke tegn på, at være et praksisfællesskab, så så det ikke ud til, at netværket ville være i 

stand i til at fortsætter af sig selv efter projekt X. 

 

Netværkenes fremtid 

Opsummeret kan netværkenes fremtid tænkes aflæst ud fra i hvilken grad, det ved afslutningen af 

projektet fungerede som praksisfælleskaber. Evalueringen blev afsluttet før Projekt X var afsluttet 

formelt, da projektet blev forlænget flere gange. Derfor afspejler ovenstående analyse kun den 

situation, som var gældende inden sommeren 2015, hvor evalueringen blev afsluttet. Netværkene 

kan have udviklet sig siden. Uanset hvordan netværkene måtte have udviklet sig siden, ændre det 

ikke ved de principielle pointer omkring netværk generelt, som kan ses af de tre eksempler.  

 

Hvis man tegner et meget overordnet billede af de tre netværk i forhold til de tre elementer, som 

kendetegner praksisfællesskaber, så kan man opsummere de tre netværk som følger: 

 

 Fælles ærinde Gensidigt 

engagement 

Delt repertoire Fungerer som 

praksisfællesskab 

Aabenraa  Fokus blev med 

tiden 

faglig/fagdidaktisk 

udveksling og 

afvikling af fælles 

events.  

Arbejdet 

foregik mest i 

faggrupper og 

der var ikke 

megen aktivitet 

uden for 

projektet. 

Der blev opbygget 

nye relationer på 

baggrund af fælles 

oplevelser.  

Til dels, men det 

var stadig under 

opbygning, og 

processen ville 

afhænge af fortsat 

støtte udefra.  

Svendborg Netværket havde 

klart fokus på 

brobygning og søgte 

faglig inspiration til 

dette. 

Nogle af 

deltagerne 

mødtes udenfor 

projektet og 

benyttede 

hinanden til 

Netværket 

opbyggede fælles 

faglige referencer, og 

de havde også 

opbygget en 

tradition, som ville  

Ja, i vid 

udstrækning. 

Netværket var 

indstillet på at 

benytte enhver 

anledning til at 



 

 

39 

andre formål 

end projektet. 

fortsætte efter 

projektet.  

fortsætte 

samarbejdet og var 

derfor uafhængige 

af projektet.  

Assens Det aftalte fokus var 

på IBSE (og 

brobygning), men 

formålet var uklart 

for deltagerne.  

Projektet blev 

rammen 

omkring 

samarbejde i 

mindre grupper 

og på enkelte 

skoler. 

De fik et fælles 

grundlag for at bruge 

IBSE, men der var 

ingen 

erfaringsudveksling 

omkring forløbene.  

Nej. En fortsat 

indsats ville være 

påkrævet for at 

netværket kunne 

fortsætte. 

 

Ud fra analysen, var det mest sandsynligt, at Svendborg-netværket kunne fortsætte og udvikles med 

tiden, hvis der opstod flere anledninger til at arbejde med brobygning. Det ville især være 

sandsynligt, hvis der også kunne findes finansiering til at sikre, at lærerne havde tid til at deltage i 

fælles møder, at der var udefrakommende facilitering af netværksaktiviteterne og at der indgik 

faglig inspiration af relevans for alle i netværket. Aabenraa-netværket havde fortsat et lidt diffust 

fælles ærinde, og ville have bruge for muligheder for at styrke det gensidige engagement for at 

netværket kunne tænkes at leve videre i sin nuværende konstellation. Det kunne godt tænkes, at der 

gennem projektet ville være lærere, som fortsat ville samarbejde, men det virkede umiddelbart ikke 

sandsynligt, at netværket i sin helhed ville fortsætte uden hjælp udefra. Det skal siges, at der som 

nævnt var planer om, at fortsætte samarbejde omkring et forløb om øl, hvilket kunne tyde på, at 

netværket ville fortsætte i en tredje runde. Men spørgsmålet er, om det også vil fortsætte efter 

projektet er afsluttet. Assens-netværket kom aldrig rigtigt op at stå som netværk og nåede heller 

ikke at gennemfører flere forløb, som kunne have været med til at opbygge de nødvendige 

relationer, som et netværk kræver for at være funktionelt. 

 

Dermed tegnede de tre netværk et billede af tre forløb med forskellige grader af succes som 

netværk, hvor Svendborg-netværket syntes at fortsætte. Aabenraa-netværket kunne under de rette 

omstændigheder blive et bæredygtigt netværk, og de havde fortsat aktiviteter i netværket efter 

projektets afslutning. Assens-netværket kunne dog næppe fortsætte i den nuværende konstellation. 

 

Svendborg-netværket var også det eneste netværk, hvor deltagerne i videre udstrækning kendte 

hinanden på forhånd. Dette havde afgørende betydning for, hvor nemt det var for dem at udnytte 

mulighederne i Projekt X. Det peger på, at det kan tage flere år at opbygge bæredygtige netværk. 

Desuden peger alle tre eksempler på, at det er vigtigt, at der er afsat midler til, at processen i 

projektet faciliteres undervejs, hvis projektet skal have succes med at sætte blivende spor i praksis, 

hvilket andre projekter også har vist
4
.  

 

                                                 

 
4
 Thomas Duus Henriksen, Mie Buhl, et al. (2011). "Har projekter et liv efter deadline? Skoleudvikling fra projekt til 

forankring." Cursiv(11): 83-103. 
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Andre aspekter af Projekt X  
I dette afsnit gennemgås forskellige aspekter af projektet, som ikke direkte vedrørte netværkene 

eller lærernes arbejde.  

Elevudbytte  

Det var begrænset i hvilken udstrækning, det var muligt at indsamle systematiske data omkring 

elevernes udbytte. Det var heller ikke et centralt aspekt af projektet. Men i den udstrækning det var 

praktisk og lødigt, forsøgte vi at indsamle viden om elevernes oplevelse af aktiviteterne i 

netværkene. Hvert netværk fungerede meget forskelligt, og mange af aktiviteterne foregik på 

tidspunkter, hvor vi enten ikke var klar over det, eller hvor det det var vanskeligt at indfange 

elevernes perspektiv. Således var det kun i Aabenraa-netværket, hvor det lykkedes at interviewe 

elever, og i den sammenhæng var det desværre også begrænset, hvor informative de var, da de var 

optaget af aktiviteterne på dagen. Vi udviklede desuden et spørgeskema designet til at indfange, 

hvorvidt eleverne i forbindelse med eventen i Aabenraa-netværket oplevede, at den begivenhed 

kunne være med til at få dem til at overveje en erhvervsuddannelse på Gråsten Landbrugsskole. 

Spørgeskemaet blev designet, så det kunne danne grundlag for lignende undersøgelser i de andre 

netværk med mindre tilpasning (se bilag 1).  

 

Det følgende skal med andre ord ikke tages som et fyldestgørende billede af elevernes udbytte, men 

som nogle nedslag, som kan illustrere en lille andel af elevernes udbytte.  

Aabenraa 

Efter eventen den 26. februar 2014 på Gråsten Landbrugsskole foretog IND en 

spørgeskemaundersøgelse blandt de deltagende elever efter aftale med projektledelsen. 

Spørgeskemaet inkluderede 4 afkrydsningsspørgsmål og 3 åbne spørgsmål (se bilag 1). IND 

udsendte spørgeskemaet i papirversion til de deltagende skoler, som distribuerede skemaerne til de 

elever, der havde deltaget i dagen, og returnerede det udfyldte skemaer.  

 

Svarene fordelte sig således: 
 

Figur 1: Hvilken skole kommer du fra? 
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Som det ses, er der nogenlunde ligelig fordeling af svar fra de enkelte skoler. Samtidigt er det værd 

at sige, at selv om vi ikke havde et præcist billede af, hvor mange elever, der var med fra hver 

klasse, så fremgår det, at størstedelen af hver af de fire klasser må have svaret på spørgeskemaet. 

 

Eleverne fra Hærvejsskolen og 10. Aabenraa blev spurgt om de havde forestillet sig at tage en 

uddannelse på en landbrugsskole inden besøget. Nedenfor ses svarfordelingen:  

 
Figur 2: Havde du i forvejen tænkt dig at tage en uddannelse på en landbrugsskole? 

 
 

Det kan aflæses af figur 2 at 92 % af de adspurgte elever ikke havde tænkt sig at tage en uddannelse 

på en landbrugsskole inden eventen. Eventen var tænkt til at gøre eleverne opmærksomme på 

muligheden for en uddannelse på landbrugsskolen, hvilket der kunne være en god grund til.   

Dernæst blev de samme elever spurgt om de efter besøget kunne forestille sig at tage en uddannelse 

på en landbrugsskole. Svarene fordelte sig som følger: 
 

Figur 3: Er du nu blevet inspireret til at tage en uddannelse på en landbrugsskole? 

 

 
 

Det kan aflæses ud af figur 2 og 3, at der her var færre svar i ja-gruppen efter eventen. svarene 

havde flyttet sig fra 8 % til 3 %. Men der var også kommet færre svar i nej-gruppen. De havde 

flyttet sig fra 92 % til 77 %. Til gengæld var der kommet 21 % svar i ved ikke-gruppen. Det kunne 

se ud som om, at besøget havde fået flere til at tvivle, både på om de rent faktisk gerne ville på 

landbrugsskole, men også på om de måske alligevel skulle vælge denne ungdomsuddannelse. Der 

var dog stadig klart flest, der svarede nej. 

 

Alle elever blev spurgt om: 

Sp. 4: Hvad har du fået ud af at mødes med elever fra andre skoler? 
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Eleverne svarede i langt overvejende grad, at de havde lært nogle nye mennesker at kende. Nogle 

fremhævede det som hyggeligt og rart, mens andre fremhævede, at de havde fået nogle fordomme 

bekræftet. En lille gruppe af elever mente ikke, at de havde fået noget ud af det. 

A: Det var spændene og hyggeligt at mødes med de andre skoler. 

B: Lært nogle nye mennesker at kende og jeg har fået nogle fordomme bekræftet. 

C: Ikke det helt store 

Dernæst blev eleverne spurgt til, om der havde været nogen forberedelse af besøget på skolen inden 

eventen:  

Sp. 5: Hvordan var du blevet forberedt på dagen på Gråsten Landbrugsskole? 

Langt hovedparten af eleverne svarede, at de ikke var blevet forberedt på, hvad de skulle den dag. 

D: Jeg var ikke rigtig forberedt udover fornuftigt tøj. 

E: Vi var ikke blevet forberedt. 

 

Enkelte vidste, at det handlede om mælk: 

F: Vi fik lidt at vide, at det ville komme til at handle om mælk. 

 

Dernæst blev eleverne spurgt til hvad der var det mest interessante, de lærte på dagen. 

Sp.: Hvad var det mest interessante du lærte på dagen? 

Her var der stor forskel på svarene: 

G: Det med mælkesukker og se på mikroorganismer. 

H: lærte ikke ret meget ved det. 

I: at arbejde sammen med fremmed. 

J: Jeg lærte hvor meget en ko faktisk spiser på en dag. 

K: De serverer god mad. 

L: Ved jeg ikke rigtig. Det var mere hyggeligt. 

M: ingen ting 

 

Det er altid vanskeligt, at spørge direkte til elevernes læring, men vi ville gerne have et meget åbent 

spørgsmål for at fange diversiteten i elevernes oplevelser. Diversiteten i svarene afspejler den store 

forskel, der var på eleverne, både i alder og på hvilken institution, de kom fra. Mange gav udtryk 

for, at det havde haft en hyggelig dag, men nogle få gav også udtryk for, at de fik noget fagligt ud af 

dagen. 

 

På selve dagen foretog IND desuden nogle korte interview af elever under eventen. Disse interview 

understøtter i det store og hele spørgeskemaundersøgelsen. På spørgsmål omkring, hvad de 

forventede at lære eller havde lært på dagen, svarede de følgende: 

 

Interviewer: Tror I, I kommer til at lære noget på den her dag, som I ikke ville have lært, hvis I 

ikke havde været med? 

Elev1 fra 8. klasse: Ja 

Elev2 fra 8. klasse: Ja, det tror jeg. Det kommer meget an på, hvad vi skal lave nu her. 
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Interviewer: Men hvad kunne det være for eksempel? 

Elev2 fra 8. klasse: Sådan om dyr eller sådan. Det ved jeg ikke så meget om. 
 

Interviewer: Tror I, at I har lært noget, som I ikke ville have lært, hvis I havde været 

derhjemme? 

Elev: Det ved jeg ikke. Jeg synes, at det her, det er ikke noget, vi lærer i skolen. 

 

Interviewer: Tror du, du har lært noget, her som du ikke ville have lært ellers? 

10. klasse-elev: Ja, det tror jeg. 

 

Interviewer: Hvis der var nogen, der skulle spørge dig om det, ville du så kunne gengive noget 

af det? 

10. klasse-elev: Jeg tror noget af det ville jeg godt kunne huske. Selvfølgelig at gå ind i 

enzymer er måske ikke lige... 

 

Interviewer: Er der noget af det faglige niveau, der har været for svært? 

10. klasse-elev: Det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, at det er passende i forhold til, at vi er i 

overgangen. 

 

De fleste elever vi talte med syntes, at de lærte noget andet end ved at være i skole. Det var dog 

ikke let for eleverne at præcisere, hvad de havde lært eller oplevet, som var anerledes end den 

almindelige undervisning. 

 

En del af formålet med eventen var, at få eleverne til at overveje en erhvervsuddannelse. Og der var 

eksempler på, at eleverne faktisk benyttede eventen til at overveje muligheden, men de færreste gav 

udtryk for at ville gå den vej.  

 

Interviewer: Har I fundet ud af om I vil tage en erhvervsuddannelse? 

Elev2 8. klasse: Det er det, vi er ved at finde ud af jo. 

Interviewer: Gør det her en forskel, at I er kommet herud? 

Elev1 8. klasse: Altså, jeg tror ikke, at jeg kunne tænke mig at gå her. 

Elev2 8. klasse: Nej, det tror jeg heller ikke. 

 

Interviewer: Ved du, hvad du vil efter du er færdig med folkeskolen? 

Folkeskoleelev1: Nej ikke endnu. 

Interviewer: Kan sådan en dag her få dig til at tænke over det.  

Folkeskoleelev1: Ja, lidt. 

Interviewer: At komme herud kunne det være noget? 

Folkeskoleelev1: Nej. 

 

Selv om eleverne kom fra 8. klasse og op til 1.g, så oplevede de gennemgående, at det faglige 

niveau var passende. 
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Interviewer: Hvordan har I det med det faglige niveau her på eventen? 

Folkeskoleelever: Indtil videre er det fint nok. Det er godt indtil videre. 

Interviewer: Også i forhold til jer der går på gymnasiet? 

Gymnasieelever: Ja, det er fint nok. 

Interviewer: Er det noget I har set før? 

Gymnasieelever: Nej, det er nyt. 

Interviewer: Hvordan synes, I det faglige niveau har været? 

Gymnasieelev2: Det har været fint nok. Sådan at alle kunne følge med. 

 

Eleverne gav ikke udtryk for, at de havde brugt tid på at forberede sig til eventen inden selve dagen. 

I få tilfælde havde de hørt lidt om emnet, men de gav ikke udtryk for, at de havde arbejdet med 

emnet inden eventen, og det var kun gymnasieeleverne, som var blevet forberedt på, at det skulle 

arbejde videre med emnet efter eventen. 

 

Interviewer: Har I haft nogen forberedelse, før I kom her? 

10. klasse-elev: Ikke ligefrem, nej. 

 
Interviewer: Har du vidst, hvad det gik ud på? 

10. klasse-elev: Altså, vi havde fået at vide, at det var lidt med noget mælk, men ellers har vi 

ikke rigtig fået noget at vide, nej. 

 

Interviewer: Har I haft noget om mælk i skolen før I var her? 

Elever: Nej. 

 

Eleverne var generelt positive for muligheden for at møde andre unge på tværs af 

uddannelsesinstitutionerne. Alle grupperne var bevidst sammensat, så eleverne kom til at møde 

elever, de ikke kendte. 

  

Interviewer: Hvordan har det været, at I er blandet i grupperne? 

Gymnasieelev1: Det har været fint. Vi er kommet lidt på tværs. 

Interviewer: Har I lært noget af det? 

Gymnasieelev1: Nej, ikke indtil videre. 

Gymnasieelev2: Nej, ikke nu. 

Interviewer: Har I kunnet bruge hinanden?: Ja, ja. Til at lave stafet og sådan noget. 

Gymnasieelev1: Der er altid nogle, der ved noget mere end andre. 

 

Interviewer: Hvordan har det været at I har været fra forskellige skoler og forskellige 

niveauer? Der er jo både skole og gymnasie på jeres hold. 

Elev: Altså, det synes jeg er fint nok. 

Interviewer: Hvordan synes I samarbejdet har fungeret på holdet? 

Elev: Det, synes jeg, har fungeret godt. 

Interviewer: I har slet ikke kendt hinanden på forhånd? 

Elever: Nej. 
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Interviewer: Hvordan har samarbejdet været på holdet? 

10. klasse-elev: Jeg synes faktisk, at det er overraskende godt - rimelig godt samarbejde - 

meget åbne overfor nye mennesker og at arbejde sammen med. 

 

Alt i alt virkede det som om, at det har været en god dag for eleverne - især på socialt. Dog tyder det 

på, at der var et væsentligt potentiale i at øge forberedelsen af eventen inden besøget, så man 

muligvis kunne øge relevansen og udbyttet af eventen for eleverne. 

 

Målet med eventen var, ifølge lærerne, at eleverne skulle have ”udvidet deres horisont”, opnå ”en 

smule naturfagligt udbytte”, lærer hinanden at kende på tværs af uddannelsesinstitution og alder. Og 

lærernes opfattelse af elevernes udbytte af eventen i februar 2014 passede fint med den målsætning.  

 

Interviewer: Hvad har eleverne fået ud af i dag? Har du set nogle tegn på noget, som  de får 

med sig her? 

Lærer 14: Altså kendskab til andre skoler og… Jamen jeg føler lidt, at de har brudt en barriere 

mellem skolerne. Og lige på min post syntes jeg ikke, at de har fået så megen faglig viden 

men måske sådan lidt en fornemmelse af, hvad fysik kan bruges til i en hverdagssituation. 

 

Lærer 7, Gråsten Landbrugsskole: Eleverne vil også få brudt nogle grænser i forhold til mange 

af dem, som går på gymnasiet, som aldrig nogen sinde har været på landbrugsskole […] Nu 

har de haft et lille indtryk af det, og vores elever, de har fået et indtryk af: Nå ja, dem der går 

på gymnasiet, de er jo egentlig også almindelige. Og dem der går i 10. - de er jo næsten lige. 

De har bare hver deres uddannelse, de er i gang med. 

 

Lærer 13, 10. Aabenraa: Men det der med at koen skulle have så meget - det var der virkelig 

nogen der sagde: " Skal den have det? Skal den spise alt det?". Altså, det undrede de sig over. 

Og det at de går fra posten og undrer sig lidt og har lavet en fysisk aktivitet og arbejdet 

sammen og gjort sig umage. Så tror jeg egentlig ikke, at vi kan forlange så meget mere i en 

almindelig matematiktime. 

 

Samlet set gav både lærere og elever udtryk for, at det primære udbytte var den sociale og sanselige 

oplevelse med at være på Landbrugsskolen, som de hæftede sig ved.  

Svendborg 

I Svendborg-netværket lykkedes det ikke at få adgang til data fra eleverne i forbindelse med de 

forskellige forløb. Der var planer om, at lærerne ville benytte et spørgeskema svarende til det, som 

blev brugt i Aabenraa i forbindelse med deres andet forløb. Men ved afslutningen af evalueringen, 

var disse data ikke tilgængelige, og derfor blev elevudbyttet i denne sammenhæng kun baseret på 

det, som lærerne sagde i interviewene. Lærerne havde ikke noget materiale på elevernes udbytte, 

som kunne understøtte deres opfattelser med. 
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Lærerne fremhævede særligt elev-til-elev aktiviteterne i projektet, som vigtige for eleverne. Flere 

gymnasielærere oplevede, at deres elever blev mere motiverede af at skulle undervise 

folkeskoleelever.  

 

Lærer 18, Svendborg Gymnasium: Eleverne gør ufatteligt meget mere ud af det, når de skal 

formidle til andre elever. Det er helt vildt simpelthen. Det her var en rigtig bølleklasse, som 

var dovne hunde mange af dem. Når de vidste, der kom nogle folkeskoleelever, jamen så gør 

de sindssygt meget ud af det. Så det er meget meget motiverende. 

Lærer 24, Svendborg Gymnasium: Altså, jeg tror faktisk, at de har lært stoffet bedre.  

Lærer 15, Svendborg HTX 2014: Jeg synes bare, at det her med, at de får lov til at formidle til 

nogen, som er på et lidt lavere fagligt niveau. Det giver dem chance for at… Så har de det 

faglige overskud til at koncentrere sig om formidlingen. 

Lærerne fra grundskolen mente også, at det gav deres elever et stort udbytte at blive undervist af 

gymnasieelever. 

 

Lærer 19, Rantzausminde Skole: Jeg tror rigtig meget på det der med ung-til-ung. At de er 

sammen med nogle af eleverne. Nogle gange har jeg været sammen med deres elever, der 

underviste vores. Det giver dem rigtig meget. Det tror jeg, er en anden måde at gøre det på. 

Lærerne i Svendborg-netværket mente i overvejende grad, at det gav eleverne et positivt udbytte, at 

de var med. Der fandtes dog også nogle lærere, der havde oplevelsen af, at overdreven brug af ung-

til-ung undervisning kunne gøre eleverne trætte og demotiverede.  

 

Lærer 16, Svendborg Gymnasium 2014: Jeg vil sige: Nogen gange så (hvis de samme elever 

fra den samme klasse bliver sat til at undervise for eksempel folkeskoleelever, eller skal have 

folkeskoleelever på besøg), så kan de godt køre træt i det. Fordi de føler, at de skal rykke sig, 

men de føler ikke de rykker sig så meget, når de skal prøve at omsætte en tekst til en tekst 

med et lavere lixtal. 

Hvordan eleverne i øvrigt oplevede, at netværkets arbejde med at skabe tættere forbindelse mellem 

grundskolen og gymnasiet blev ikke afklaret i denne undersøgelse. Det kunne dog være en 

mulighed, at netværket internt forsøgte at indsamle viden om elevernes oplevelse af 

overgangsproblematikken mellem de forskelige uddannelser som et led i at fastholde netværkets 

fælles ærinde.  

Assens 

Vi har haft adgang til billedmateriale og logbøger, men har ikke haft mulighed for at interviewe de 

elever, der deltog i aktiviteterne i Assens. Ud fra det elevmateriale, vi har haft adgang til, ser det ud 

til, at eleverne har været engagerede og interesserede i aktiviteterne. Ifølge lærerne så det ud til at 

eleverne fik meget ud af forløbene, som alle kredsede om undersøgelsesbaseret undervisning. 

Lærerne påpegede, at eleverne havde lært flere forskellige ting. 
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Lærer 28, Haarby Skole: Altså, noget af det, jeg tror, at de har lært, det er projektstyring.  

Lærer 33, Tommerup Skole: Så det der med at have elever til at undervise elever - det var 

faktisk rigtig givtigt for vores elever. De syntes, at det havde været en utrolig fin oplevelse. 

Og der var også nogle ting, der havde rodfæstet sig. 

Interviewer: Hvad har dine elever lært mere ved, at du har deltaget i det her netværk? 

Lærer 33, Tommerup Skole: Ja, for det første rent det der med at opleve, at der er faktisk en 

uddannelsesretning den her vej og noget (hvis man rent faktisk får lyst til de her ting) man 

kunne gå. Det er måske en uddannelse, de vil få svært ved at få øje på ellers. Så alene der, er 

der noget. Rent fagligt er der for mig at se det i det, at man kommer ud og får lov at få 

tingene i fingrene. 

Igen var der ingen nærmere dokumentation for elevernes udbytte, men som man kan se, var der 

også mange forskellige bud på, hvad eleverne syntes at havde fået ud af forløbene.  

 

Projektet som efteruddannelseskoncept 

Et af formålene med projektet var, at skabe et netværksbaseret efteruddannelseskoncept, hvor lærere 

på tværs af uddannelsesinstitutioner skulle arbejde sammen over tid. Konceptet var meget åbent til 

at starte med, da lærerne gerne skulle være med til at bestemme, hvad temaerne for 

efteruddannelsen skulle være. Brugerinddragelse var et grundlæggende princip for projektet, og det 

blev til at starte med fortolket således, at alle deltagerne skulle inddrages for at definere, hvad 

efteruddannelsen skulle handle om ud fra de lokale muligheder og ønsker. Denne tilgang var 

tidskrævende, og det tog en del tid fra møderne og projektledelsen at blive klare på, hvad deltagerne 

ønskede. Eftersom alle netværkene inkluderede folk, som ikke kendte hinanden, gik der også en del 

tid med at forsøge at finde et fælles tema. Gennemgående for alle tre netværk, var den første runde 

præget af uklarhed og netværkene var i forskellig grad præget af, at nogle deltagere i de forskellige 

netværk ikke følte, at det valgte tema og/eller aktiviteterne på kursusdagene var relevante for dem.  

Projektlederne blev klar over gennem denne proces, at de måtte forsøge at styre processen mere. 

Samtidigt blev det klart, at der ikke havde været noget eksplicit fokus på netværksdannelse i den 

første runde. Det betød, at netværkene udelukkende arbejdede med fagligt indhold og inspiration og 

slet ikke nåede at diskutere, hvordan de skulle omsætte den faglige inspiration til fælles aktiviteter i 

netværket. Dermed var efteruddannelseskonceptet i første runde relativt klassisk i sit design, idet 

det var meget op til de enkelte lærere at få bragt indholdet i efteruddannelsen ind i deres 

undervisning.  

Der var overordnet set tilfredshed med det faglige niveau og den inspiration, som lærerne fik. 

Lærerne ville gerne have faglige indspark, og gerne så tæt på deres egen undervisning, at de kunne 

tage og bruge øvelser, materialer og metoder direkte i egen undervisning. I den udtrækning at 

lærerne havde en relevant faglig profil, som matchede temaerne, så fik lærerne det, de forventede. 

Men lærerne oplevede samtidigt, at projektets overordnede sigte var uklart, og de efterlyste mere 

styring, tydeligere formål med, og mere struktur i projektet.  
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Der var ikke fra starten defineret nogen fast ramme for efteruddannelsen. Det var ikke defineret, 

hvor mange gange lærerne skulle mødes, hvad møderne skulle handle om eller hvordan forløbet 

skulle afsluttes. Projektlederne prøvede forskellige formater med forskelligt held. For eksempel 

forsøgte de sig med et opstartsinternat, men det havde en række uhensigtsmæssige konsekvenser 

såsom, at internatet ikke gav ”modningstid” nok, som en projektleder kaldte det. Med dette mentes, 

at lærerne ikke havde tid nok til at omsætte den viden, de fik på internatet til praksis. Samtidigt så 

nåede relationerne mellem deltagerne ikke at udvikle sig til produktive samarbejder i samme grad, 

som de gjorde, når der gik lidt tid mellem at deltagerne mødtes. 

 

Efter de første erfaringer var kommet i hus blev efteruddannelseskonceptet
5
 skærpet, og 

projektlederne fik udpeget koordinatorer for hvert netværk, så de ikke skulle vende alt med alle i 

netværkene i alle tilfælde. Hver runde bestod af, at lærerne fik tid til at deltage i 3-4 netværksmøder, 

som hver var opbygget ud fra skabelonen, at man brugte 2/3 af tiden på faglige indspark og den 

sidste 1/3 på netværksarbejde. Den sidste gang skulle så handle om, hvordan netværket kunne bruge 

det lærte til at afvikle et eller flere fællesarrangementer. Havde denne ramme været klar fra starten, 

ville der givetvis have været tydeligere tegn på, at netværkene var blevet stærke nok til at kunne 

leve videre efter projektet. Men retfærdigvis var der et klart element af udvikling og udforskning i 

projektet, som netop handlede om, at få erfaringer med opbygning af netværk på tværs af 

uddannelsesinstitutioner. Heldigvis blev projektet forlænget, så det var muligt at prøve forskellige 

metoder af, så der kunne komme et kvalificeret bud på et koncept til fremtidige projekter.  

 

Som sådan har efteruddannelseskonceptet ikke været unikt i forhold til mange andre 

efteruddannelseskurser, hvor man har arbejdet inden for et bestemt tema i en periode, og hvor den 

viden, som lærerne fik i kursusregi efterfølgende skulle omsættes til praksis. Der, hvor projektets 

efteruddannelseskoncept er anerledes end andre, er i det, at der har været en indlejret ambition om 

at opbygge netværk, som kunne skabe grundlag for fortsat udvikling efter projektets afslutning. Her 

kunne et klart fokus på netværksdannelse fra starten have været en styrke.  

 

Udvikling af undervisningsmaterialer 

Et af delmålene i projektet var, at lærerne skulle udvikle undervisningsmaterialer ud fra deres 

projektaktiviteter. På projektets hjemmeside findes en komplet liste over de inspirationsmaterialer, 

der blev udarbejdet i forbindelse med projektet. På baggrund af erfaringerne fra et tilsvarende 

projekt (Projekt Syd), havde projektledelsen valgt, at der ikke skulle bruges tid på at udvikle 

udførlige undervisningsmaterialer, som kunne anvendes direkte af andre lærere. Udfordringen ved 

at udvikle den slags undervisningsmaterialer var, ifølge projektlederne, at det ville koste både penge 

og tid (både fra projektleder og lærere) at fremstille dem, og dermed ville det tage tid fra arbejdet i 

netværkene. Dertil kom, at udviklingen af materialer kunne risikere at tage opmærksomhed fra 

udviklingen af undervisning. Sidst men ikke mindst blev der sået tvivl om, hvorvidt det var 

                                                 

 
5
 Læs mere om efteruddannelseskonceptet her: http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/projekt-x. 

http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/projekt-x
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indsatsen værd at udforme meget gennemarbejdede undervisningsmaterialer i forhold til hvor 

mange, der kunne tænkes at have interesse eller lyst til at benytte sig af dem efterfølgende, når de lå 

på nettet. Ud fra disse betragtninger blev det besluttet, at deltagerne løbende skulle uploade deres 

materialer til projektets hjemmeside som inspiration til andre, men at man ikke ville insistere på 

yderligere bearbejdning end, at deltagerne skule følge nogenlunde samme skabelon på 

hjemmesiden.  

 

Ved afslutningen af evalueringen var der i alt 11 forskellige forløb, som var udviklet til elever fra 4. 

klasse til 1.g. Emnerne varierede meget, hvilket også var meningen, da lærerne selv skulle vælge, 

hvad der var i deres interesser. Som beskrevet i analysen af de forskellige netværk, så blev de fleste 

undervisningsmaterialer udvikle af enkelte personer, og de var ikke en del af netværkets samlede 

arbejde eller delte repertoire. Således var det begrænset, i hvilket udstrækning udviklingen af 

undervisningsmaterialer var med til at styrke samarbejdet i netværkene. Til gengæld var der flere 

tilfælde af samarbejde med uformelle læringsmiljøer såsom Fjord- og Centeret og Naturhistorisk 

Museum BioX, hvilket bidrog til at kvalificere undervisningsmaterialerne. 

 

Det vides ikke, i hvilken udstrækning andre lærere uden for netværket har benyttet sig af 

materialerne på hjemmesiden, da dette lå uden for evalueringens sigte.  
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Konklusion og anbefalinger 
 

Projekt X havde i udgangspunktet et alt for diffust fokus med mange forskelligrettede mål. Det var 

efterfølgende nødvendigt at reducere kompleksiteten i de oprindelige mål i projektet for at opnå de 

resultater, som projektet formåede. Det krævede også mere tid end, der oprindeligt var afsat. Derfor 

kan projektet ikke evalueres entydigt ud fra de opstillede mål, som projektet havde i starten. 

Undervejs har evaluator haft løbende diskussioner med projektlederne, når projektet blev forlænget 

eller nye muligheder opstod. Vi har forsøgt at indfange så mange aspekter af disse ændringer 

undervejs, men har især fokuseret på netværkenes sammenhæng og betydning for lærernes arbejdet 

i projektet.  

 

I det følgende gennemgås først de overordnede resultater af projektet og dernæst resultatet af 

analysen af de tre netværk i projektet. Til sidst fremsættes en række anbefalinger til andre lignende 

projekter, som er baseret på fundende i projektet, projektledernes råd og eksisterende erfaringer.  
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Resultater af projektet 

Lærerne havde forskellige motiver for at deltage i projektet, hvilket afspejledes i deres 

forskelligartede udbytte og oplevelse af netværkenes relevans. På grund af de mange forskellige 

dagordener og et uklart overordnet formål med projektet, var deltagerne først og fremmest præget af 

deres individuelle faglige og fagdidaktiske interesser. Da netværkene var sammensat af lærere fra 

forskellige institutioner, var det vanskeligt for dem at finde fælles temaer, som kunne samle og 

drive netværkene.   

 

Efteruddannelseskonceptet var tænkt til at bygge på brugerinddragelse for at give lærerne i de 

forskellige netværk mulighed for at få indflydelse på indholdet i efteruddannelsen. Men konceptet 

var for uklart og ustruktureret til at starte med, så mange af lærerne var ikke i første omgang 

bevidste om projektets formål. Senere i projektet, var der langt større og bevidst fokus på, at lærerne 

også skulle have tid i projektet til at diskutere og planlægge fælles aktiviteter. Således blev 

efteruddannelseskonceptet udvidet til både at handle om faglighed og netværksopbygning senere i 

projektet.  

 

De deltagende lærere fra de forskellige uddannelsesinstitutioner gav i de fleste tilfælde udtryk for et 

væsentligt udbytte af projektet i form af faglig inspiration og diskussioner med lærere fra andre 

institutioner. Projektet blev et vigtigt forum for faglige diskussioner, som ellers ikke var mulige. 

Der var dog en asymmetri mellem lærerne fra grundskolerne og ungdomsuddannelserne. 

Grundskolelærerne på tværs af netværkene mente i højere grad, at de fik noget fagligt ud af at 

deltage i netværkene, hvor lærerne fra ungdomsuddannelserne primært så netværksaktiviteterne 

som brobygningsaktiviteter og som en mulighed for at rekruttere elever til deres uddannelser.  

 

Alt tydede på, at der blev udviklet nogle inspirerende undervisningsforløb gennem projektet. 

Forløbene har været meget forskellige, da der hvert netværk tog udgangspunkt i lokale ønsker og 

muligheder. I alt blev der afviklet 11 forløb, som er blevet til inspirationsmateriale på projektets 

hjemmeside. Det var primært ungdomsuddannelseslærerne, der udviklede 

undervisningsmaterialerne, men undervisningsmidlerne spænder over en lang række emner og 

målgrupper i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne.  

Ifølge lærerne i netværkene, var eleverne generelt engagerede og glade for forløbene. Særlig hvor 

elever fra de forskellige institutioner mødte hinanden, mente lærerne, at eleverne havde haft både 

glæde og gavn af dette. I det begrænsede omfang, at det var muligt at evaluere elevernes udbytte af 

de forskellige forløb, så blev dette bekræftet af eleverne, men hverken lærerne eller evaluator 

lykkedes med at indsamle systematisk information om elevernes udbytte.  

Opbygning af netværk  

Sammensætningen af de forskellige netværk var baseret på lærerne fra forskellige institutioner, som 

kendte hinanden i forskellig grad. Overordnet set er det ikke lykkedes at skabe bæredygtige 

netværk, hvor der ikke i forvejen var et netværk. Assens-netværket havde en svær start og blev 

aldrig rigtigt en samlende enhed for deltagerne. Der blev også kun afviklet én runde af 
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efteruddannelse under projektet. Aabenraa-netværket var lige som Assens-netværket et nyt netværk, 

som havde en start uden fokus på netværksaktiviteter. Senere blev der sat ressourcer af til at arbejde 

tydeligere mod et fællesskab i netværket, og der var tegn på, at netværket var ved at tage form. 

Hvorvidt netværket vil kunne fortsætte af sig selv var uklart ved evalueringens afslutning. 

Svendborg-netværket byggede på et eksisterende netværk og havde flest tegn på at være et 

bæredygtigt netværk med et klart fokus på brobygning. Projektet blev anledning til at fortsætte det 

samarbejde, som allerede var blevet etableret tidligere, og gennem projektet blev netværket udvidet.   

 

Resultaterne peger på, at opbygningen af netværk kræver betydelig facilitering og klar 

rammesætning. Selv i tilfældet, hvor netværket bestod af en overvægt af deltagere, som havde 

arbejdet sammen tidligere, var det tydeligt, at samarbejdet først blev rigtig meningsfuldt for 

deltagerne, da møderne blev klart rammesatte og de fik etableret en fast lokal koordinator til at lede 

arbejdet sammen med projektledelsen.   

 

Et andet vigtigt resultat af projektet var, at det tog lang tid at få aftalt med kommunerne og samlet 

netværkene, og det tog yderligere lang tid at gøre dem netværkene funktionelle. Projektlederne 

måtte bruge lang tid på at forhandle de tre netværk i projektet på plads, og der var flere kommuner, 

som ikke kom med af mange og komplicerede årsager. Desuden tog det tid og gentagne fælles 

forløb, før lærerne opbyggede den fornødne fortrolighed og tillid til hinanden til, at netværkene blev 

forpligtende og meningsfulde. En anden komplikation var ændringen af folkeskolelærernes 

arbejdstid, som vanskeliggjorde samarbejde i netværkene. Det viste sig med andre ord, at være 

urealistisk at forvente, at man kunne opbygge nye bæredygtige netværk inden for den tidsramme, 

som projektet var sat til. Og på trods af, at projektet er blevet forlænget flere gange, så er 

netværkene fortsat ikke blevet bæredygtige. Forlængelserne af projektet har til gengæld betydet 

meget for deltagerne og har også gjort det muligt at pege på en række anbefalinger, som vil kunne 

gøre lignende projektet mere effektive i fremtiden. 

 

Anbefalinger 

På baggrund af erfaringerne i Projekt X fremlægges hermed en række anbefalinger omkring 

opbygning af lærernetværk på tværs af uddannelsesinstitutioner. 

Opbygning af netværk 

Projekter som Projekt X kan være en vigtig anledning til at aktivere tidligere samarbejder eller til at 

etablere nye. Et vigtigt element inden opstartsfasen handler om at have klare rammer og formål med 

projektet. Selv om brugerinddragelse er vigtig for ejerskabsfølelsen, relevansen og motivationen for 

deltagerne, så er det også vigtigt at etablere et fælles formål med samarbejdet tidligt i forløbet. 

Projektaktiviteterne bør indeholde rammesat tid til at diskutere processen og ikke kun det faglige 

indhold. Derigennem bliver der anledning at aftale fælles aktiviteter i netværket, som kan føre til 

gensidigt produktive relationer, som kan række ud over netværket. Projekt X demonstrerede, at det 

kan kræve flere gentagelser af netværksaktiviteter, før der opstår de fornødne relationer og tillid til 

at muliggøre meningsfuldt samarbejde. Mødet mellem deltagere fra forskellige institutioner kan 
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også være en vigtig anledning til at diskutere faglige og fagdidaktiske problemstillinger, som 

lærerne ellers savner mulighed for.  

Til at drive netværket i rammen af et projekt, er det vigtigt, at der en koordinator for hvert netværk, 

som kan fungere som kontaktperson i forhold til projektet og være en intern leder af aktiviteterne i 

netværket. Projektlederne foreslog, at koordinatoren også kan være den, som sørger for, at der 

fortsat er aktiviteter i netværket efter at projektet løber ud. Ideelt set har koordinatoren for netværket 

kontakt til ressourcer uden for netværket, så netværket kan blive ved med at fungere mere eller 

mindre uafhængigt af enkelte tidsbegrænsede tiltag. Erfaringer fra Science-kommuneprojektet 

understøtter vigtigheden af en sådan koordinatorfunktion
6
, og koordinatoren kunne således tænkes 

at være en naturfagskoordinator, hvis kommunen i forvejen har sådan en.  

Fastholdelse af netværket 

Når netværket er etableret er udfordringen at fasholde et vist aktivitetsniveau, så netværket 

fortsætter med at være relevant for deltagerne. Dette kan være gennem konkrete 

efteruddannelsesforløb, brobygningsaktiviteter eller andre aktiviteter, som gør det meningsfuldt for 

deltagerne at være en del af netværket. Et vigtigt element til fastholdelse af netværk, som blev 

tydelig gennem Projekt X, var tilbagevendende begivenheder, som gav anledning til at samle 

netværket. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse af events tilrettelagt af 

netværket selv eller i tilknytning til begivenheder som Dansk Naturvidenskabsfestival. Faste 

tilbagevendende begivenheder kan være vigtige ankerpunkter i forhold til at netværket samles 

jævnligt. I den udstrækning tilbagevendende aktiviteter kan gøres til traditioner på skolerne, bliver 

det også nemmere for lærerne at legitimere tiden brugt i netværket i forhold til deres ledelser, 

hvilket syntes at være særligt vigtigt for folkeskolelærerne.    

 

Fastholdelsen af netværk er kompliceret, og det kan kræve mange forskellige ting for at netværkene 

fortsætte med at fungere og være produktive. Forskning tilbyder en lang række indsigter i 

kompleksiteten i at oprette og fastholde lærernetværk. For eksempel peger et studie af et nationalt 

program i England (det såkaldte Networked Learning Communities Programme fra 2002) på en 

række elementer af, hvad der skal til for at skoler kan samarbejde om at sikre en fortsat professionel 

udvikling blandt lærerne
7
. Elementerne kan opsummeres til følgende: 

- Klart formål og fokus, som tager udgangspunkt i lokale forudsætninger og behov 

- Tillidsfulde relationer mellem medlemmerne 

- Anledning til at samarbejde omkring udvikling af idéer, til at hjælpe hinanden med faglige 

problemstillinger, til at dele materialer eller viden samt konkrete fælles aktiviteter 

- Undersøgende og refleksiv (fælles) praksis 

- Tydeligt lederskab i form af både formel og uformel ledelse 

- Opbygning af kapacitet og støttefunktioner til at håndtere fremtidige udfordringer  

                                                 

 
6
 Se for eksempel Jensen, A. and J. Sølberg (2012). "Hvad kan vi lære af Science-kommuneprojektet?" MONA: 

Matematik og Naturfagsdidaktik 2011(1): 17. 
7
 Katz, S. and L. Earl (2010). "Learning about networked learning communities." School Effectiveness and School 

Improvement 21(1): 27-51. 
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Som det ses, så har Projekt X haft anslag til at etablere mange af disse elementer i netværkene, og 

på den måde, har projektet udviklet sig til at været på rette spor på trods af en diffus opstart. I 

fremtidige projekter kan man forestille sig, at man med fordel kunne gå mere målrettet efter at 

opdyrke disse elementer fra starten. Man skal dog hverken tro, at det er nemt eller hurtigt at opnå 

velfungerende netværk. Men det bør imidlertid ikke afholde os fra at prøve.   
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Bilag 1 – Elevspørgeskema 
 

 

Kære elev 

 

Vi vil gerne høre din mening om, hvad du fik ud af dagen på Gråsten Landbrugsskole den 

26. februar 2014. 

Derfor får du dette spørgeskema, som vi vil bede dig om at svare på så godt du kan. Det 

skulle ikke tage mere end et par minutter. 

Der er ikke nogen, der kan se hvem der har svaret. Vi kan kun se hvilken skole og hvilken 

klasse du kommer fra. 

 

På forhånd tak og bedste hilsner 

 

Jan Sølberg og Olga Trolle 

Københavns Universitet 

 

 

 

 

 

Hvilken skole kommer du fra? 

(1)  Aabenraa Statsskole 

(2)  10. Aabenraa 

(3)  Hærvejsskolen 

(4)  Gråsten Landbrugsskole 

 

 

Hvilken klasse går du i? 

____________________ 

 

 

Hvad har du fået ud af at mødes med elever fra andre skoler? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
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________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvordan var du blevet forberedt på dagen på Gråsten Landbrugsskole? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

Hvad var det mest interessante du lærte på dagen? 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 

For elever fra Hærvejsskolen og 10. Aabenraa: 

 

 

Havde du i forvejen tænkt dig at tage en uddannelse på en landbrugsskole? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 
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Er du nu blevet inspireret til at tage en uddannelse på en landbrugsskole? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke 

 

 

Mange tak for dine svar. 

 

 

 


