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Resume 
Udviklingsprojektet ”Klima på Tværs” har til formål at udvikle en pædagogisk og organisatorisk ramme, som 

lader elever fra gymnasium og grundskole mødes i et fagligt og socialt samspil til gavn for alle parter. Tre 

forskellige samarbejdsmodeller har været undersøgt herunder den såkaldte eventmodel. Projektet finder at 

en række pædagogiske og sociale potentialer kan udløses ved at lade elever og lærere mødes på tværs af 

folkeskole og gymnasium. Projektet har fundet en række logistiske og tidsmæssige barrierer overfor et 

sådant samarbejde. Ifølge deltagende lærere og elever opvejes disse dog af udbyttet ved et sådant 

samarbejde. Projektet har sin egen hjemmeside: http://www.klima-paa-tvaers.dk/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

”Jeg vidste slet ikke jeg vidste så meget!” 

Citat fra Jonas, Silkeborg Gymnasium efter deltagelse i projektet. 

http://www.klima-paa-tvaers.dk/
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Figur 1:  8. klasseselever optaget af forsøg 

på Silkeborg Gymnasium. 

 

Indledning 
Nærværende rapport er et resultat af et udviklingsarbejde som er 

gennemført i skoleåret 2009/2010 ved Silkeborg Gymnasium i 

samarbejde med Silkeborg Kommune støttet af 

Undervisningsministeriets pulje ”Udviklings – og pilotprojekter i de 

gymnasiale uddannelser”. I projektet deltog 9 gymnasielærere fra 

Silkeborg Gymnasium samt 11 folkeskolelærere fra 5 forskellige 

folkeskoler i Silkeborg Kommune. Projektet var udover UVM også 

støttet af Region Midtjylland samt Silkeborg Kommune. I håb om at 

kunne viderebringe vores erfaringer til andre vil vi i denne rapport 

beskrive: 1) Mål 2) Det realiserede projektforløb 3) Resultater 4) 

Beskrivelse af eventmodellen 5) Evaluering. Projektet har desuden sin egen hjemmeside: 

http://www.klima-paa-tvaers.dk/ hvorfra man bl.a. kan få adgang til en elektronisk platform som har været 

brugt som en del af samarbejdet. Bagerst i rapporten findes en række bilag herunder deltageliste samt 

kontaktoplysninger. 

 

1. Mål 
Projektets overordnede mål var, med klimaundervisning som eksempel, at:  

  

Projektet er motiveret af nedenstående problemstillinger: 

 

1) Klimaundervisning på tværs af grundskole og gymnasium. På trods af mange gode 

brobygningsinitiativer er der behov for at mindske skellet imellem gymnasium og grundskolen. Det 

indebærer bl.a. en øget bevidsthed om hvad der foregår på ”den anden side” hos såvel lærere som 

elever. Ikke mindst indenfor klimaundervisning er det væsentligt at tænke over progressionen fra 

grundskole til gymnasium.  

2) Øget lærerkvalifikation og vidensdeling på tværs. Aktuel og vedkommende klimaundervisning 

kræver en opdateret viden. Et samarbejde mellem folkeskoler og gymnasier kan være med til at 

føre forskningsresultater og eksperimentel undervisning helt ind i grundskolen. Silkeborg 

Gymnasium har eksempelvis indtil flere lærere med ph.d.-grad i klimaforskning. Det er dog 

væsentligt at påpege, at da der er tale om klimaundervisning, kan videndelingen også gå fra 

folkeskole til gymnasieniveau.  

Udvikle en pædagogisk og organisatorisk ramme, som lader elever fra gymnasium og grundskole mødes i et 

fagligt og socialt samspil til gavn for alle parter.  

http://www.klima-paa-tvaers.dk/
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Figur 2 Fælles elevforedrag i forbindelse med 

Klimaevent November 2010 

 

CASE 1:  

Gymnasieelever kommer på besøg i folkeskolen med klimaundervisning. 

Problemstillinger: 

• Hvilke mål kan man have til et sådant besøg? – hvilken type kompetencer bringes i spil? 

• Hvilke elementer af klimaundervisning er egnet til sådanne elevforedrag/demonstrationer? 

• Hvordan kan der skabes en organisatorisk og pædagogisk ramme så det kan fungere i 

elevernes, i øvrigt, hektiske hverdag?  

 

3) Klimaundervisning på tværs og meningsfuld læring. 

Der er ingen tvivl om, at elever finder 

klimaforandringerne relevante. På den måde er det et 

kanonisk eksempel, som kan inspirere elever til at 

vælge de naturvidenskabelige fag til. Der er dog behov 

for at tænke i nye undervisningsformer. En 

klimaundervisning som går på tværs kan være med til 

dette. Det kunne eksempelvis tænkes at motivationen 

hos eleverne øges, hvis en gymnasieopgave ikke blot 

skrives ”til læreren”, men er rettet mod en reel 

modtager i form af en 8-9. klasses elev. 

4)  Klimaundervisning på tværs med ”den virkelige 
verden”: For at kunne belyse flere facetter i 
klimaundervisningen er det afgørende at inddrage 
virksomheder og eksterne undervisningstilbud. Det er 
oplagt at besøge virksomheder når der eksempelvis 
arbejdes med handlings- eller teknologiperspektivet i 
klimaundervisningen.  
 

Disse udgangspunkter er helt i tråd med de anbefalinger, som kunne læses i rapporten  ”Et fælles løft” fra 

arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed, 2008:  

”Strategien skal opnå dette gennem fornyelse og udvikling af undervisningens indhold og 

form, bedre sammenhæng i uddannelsessystemet, bedre progression på langs og sammenhæng på 

tværs mellem naturfagene, forbedrede lærerkvalifikationer og en styrket 

brug af de mange eksterne tilbud, der findes til skolernes undervisning.” 

 

Projektet forsøger at imødekomme det overordnede formål ved at undersøge 3 cases  beskrevet i de 

nedenstående bokse.  
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CASE 2:  

Besøg af udskolingselever på gymnasiet i klimaundervisning. 

Problemstillinger:  

• Hvordan sikres det, at det ikke blot bliver en tur i ”zoologisk have”, men at besøget kan indgå på 

en meningsfuld måde i et forløb i grundskolen? 

• Hvordan kan man tilrettelægge et fagligt indhold fra gymnasiets side, som både gymnasieelever 

og grundskoleelever får udbytte af? 

• Kan man på en meningsfuld måde få eleverne til at mødes ”virtuelt” (på nettet) før eller efter et 

besøg – eks. ved korrespondance?  

• Hvordan tilrettelægges et samarbejde, så både elementer fra stx-læreplaner og folkeskolens 

”Fælles Mål” tilgodeses i den afviklede undervisning? 

• Hvordan sikrer vi, at vi arbejder med forskellige elementer af ”klimaundervisning” i hhv. 

grundskole og gymnasium, så eleverne ikke bliver ”trætte” af klima? 

 

CASE 3: 
 

Besøg af lærere på tværs af henholdsvis gymnasium og folkeskole. Lærere besøger 

hinandens klasser enten for at observere undervisningen eller for selv at undervise. 

Problemstillinger: 

• Kan en sådan udveksling forøge den didaktiske fantasi hos de involverede lærere? 

• Kan eleverne få noget særligt ud af en ekstern underviser fra gymnasium/folkeskole? – eller vil 

det blot være forstyrrende?  

• Vil lærerudvekslingen kunne give et realistisk billede af vilkårene ”på den anden side” af 

overgangen fra folkeskole til gymnasium? 
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2. Det realiserede  projektforløb 
 

Styring af projektet:  

Da projektet har haft både pædagogisk og organisatorisk karakter har det  været nødvendigt med en 

styregruppe med repræsentanter for de deltagende interessenter.  

Projektets styrgruppe består af:  

Jørgen Frimodt Hansen, Finn Grønne Kristensen og Philip Kruse Jakobsen fra Silkeborg Gymnasium  

Lars Bo Nielsen fra Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune  

Niels Villumsen fra Ans Skole. 

 

Realiseret forløb:  

Januar 2009  Opstartsmøde med alle 20 deltagere. 

Rammesætte arbejdet med udviklingsprojektet. Nedsættelse af delgrupper med 

konkrete samarbejdsaftaler. Her blev hver folkeskolelærer sat sammen med en 

gymnasielærer. 

Diskussion af væsentlige muligheder og barrierer for et samarbejde. Det blev aftalt at 

man i foråret 2009 ville koncentrere sig om CASE 2.   

Januar- Juni 2009  De enkelte par af folkeskole- og gymnasielærere planlagde og gennemførte 

fællesundervisning indenfor CASE2. I førte omgang blev der fokuseret på enkeltfaglige 

forløb.  

April 2009  Eftermiddagsseminar for alle deltagere (Program vedlagt som bilag) 

Inspiration til samarbejdsformer samt hvordan evt. barrierer kan overvindes. 

Introduktion til hvordan den elektroniske arbejdsplatform virker. 

April 2009:  Deltagelse i ”En naturvidenskabelig eftermiddag 09” arrangeret af et tværinstitutionelt 

netværk i Silkeborg Kommune. (se evt. http://naturfagligeftermiddag10.wikispaces.com ) 

Fremlægge projektets mål.  

Få respons samt kontakter fra øvrige deltagere på konferencen. 

Maj-juni 2009:  Planlægningsmøder blandt deltagere med henblik på at planlægge konkrete 

undervisningsforløb som afprøves i efteråret 2009. 

Planlægning fortsættes i delgrupper via. fælles wiki (http://klima-paa-tvaers.pbworks.com/) 

http://naturfagligeftermiddag10.wikispaces.com/Workshop+oversigt
http://klima-paa-tvaers.pbworks.com/
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.  
Figur 2:  Folkeskoleelever lytter 

intenst under oplæg fra 

skolekammerater og 

gymnasieelever 

 
Figur 3: Gymnasieelev hjælper 8.klasseselev med at 

forstå en fælles faglig udfordring. 

 

September  2009: Heldagsseminar for alle deltagere (program vedlag som bilag) 

Foredrag og workshop med Lars Brian Krogh, Århus Universitet 

Planlægning af flerfaglige forløb. 

Sept.-Nov. 2009: CASE 2: Møder i de enkelte par af samarbejdende lærere. Planlængning og afholdelse 

af flerfaglige forløb. Koordinering via. elektronisk platform. 

November 2010: CASE 1: D. 26. november blev der afholdt et fælles klimaevent  for alle deltagende 

elever. Ca 500 elever fra de involverede skoler og Silkeborg 

Gymnasium formidlede klimaundervisning på de 5 

deltagende folkeskoler. Formidlingen skete i klasser som ikke 

selv havde deltaget i projektet. De grupper som holdt oplæg 

var de samarbejdsgrupper af folkeskole- og gymnasieelever 

som havde arbejdes sammen i løbet af efteråret. De havde 

som en del af efterårets samarbejde lavet praktiske 

undersøgelser indenfor forskellige dele af klimaområdet og 

var blevet ”specialister” på hver deres område. Dagen 

afsluttedes med en SMS-konkurrence hvor de deltagende 

elever skulle diskutere en række spørgsmål forbundet med 

emnet ”klimaforandringer”. Ud fra de indsendte sms-

besvarelser blev der i samarbejde med firmaet COOL-SMS 

kåret 5 vindere som afslutning på dagen. Dette er yderligere 

beskrevet i afsnit 4 om ”eventmodellen”. 

Januar 2010  Internat på Naturvidenskabernes Hus med evaluering, oplæg 

samt virksomhedsbesøg. (Program vedlagt som bilag). 

  Vidensopsamling og materialer fra efterårets samarbejde blev lagt på wiki. 

 Virksomhedsbesøg på Grundfos og diskussion af deres erfaringer med 

virksomhedsbesøg. 

Oplæg ved Jeppe Huust fra Naturvidenskabernes Hus og deres tanker og erfaring med 

virksomhedsbesøg. 

April 2010  Fælles virksomhedsbesøg af tre afdelinger 

af Silkeborg Forsyning med henblik på en 

diskussion af hvordan disse kan inddrages i 

naturfagsundervisningen. 
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Figur 4: Figur over grundlæggende potentialer i mødet på tværs af folkeskole og gymnasium. 

 

Feb. – Juni 2010  Deltagende lærere fra henholdsvis grundskole og gymnasium besøger hinanden i par 

med henblik på observation på tværs af skoleformer. En enkelt gymnasielærer deltager 

desuden ved folkeskolens afgangsprøve i fysik.   

Maj- Juni 2010  Evaluering samt rapportskrivning 

 

3. Projektets hovedkonklusioner  
I det følgende vil projektets hovedkonklusioner blive fremlagt. Der vil tages udgangspunkt i de tre opstillede 
cases med tilknyttede spørgsmål hvorefter en samarbejdsmodel bliver præsenteret. 

Projektets overordnede mål: 
Helt overordnet var projektets formål at skabe mere læring hos eleverne I naturvidenskab - men også mere 

lyst til mere naturvidenskab eksempelvis i form af naturvidenskabelige studieretninger på Stx. En del af 

projektet var således også at undersøge det “didaktiske potentiale”, som ligger i at “knytte bånd” mellem 

folkeskole og gymnasium. Vores grundlæggende hypotese har således været at der ligger en række 

muligheder, - for at gøre undervisningen mere relevant for eleverne, - for at arbejde med flere væsentlige 

kompetencer samt nedbryde barrierer hos nogle folkeskoleelever i forhold til stx og i særdelseshed 

naturvidenskab. Tidligt i projektet lavede vi figur 4, som på mange måder opsummerer de forestillinger, vi 

havde til det potentiale der ligger i “mødet”. 
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Vores grundlæggende hypoteser blev underbygget i projektets startfase af workshoppen med Lars Brian 

Krogh, Center for Science Education, AU.  I sit oplæg havde han en række pointer omkring elevernes 

motivation: 

Elevers motivation 
Motivationsforskningen peger ifølge Lars Brian Krogh, Center for Science Education på følgende væsentlige 
faktorer:  

   
1. Kommunikation - eleven indgår i en meningsfuld social interaktion. 
2. Tro på egne evner - eleven føler sig i en rimelig udstrækning kompetent i forhold til udfordringen  
3. Medbestemmelse - eleven har en grad af medbestemmelse og dermed beslutsomhed overfor 

udfordringen (indre motivation) 
4. Udfordring/konkurrence – eleven kan se at der er noget konkret at arbejde hen imod 
5. Undren – eleven bliver overrasket og forundret.  
6. Leg – eleven oplever det er sjovt og legende 

  
Forskningen peger desuden på at det er de tre øverste som er de væsentligste aspekter. De tre sidste er 
også væsentlige, men mere supplerende. Således er det ikke varigt motiverende i sig selv at der f.eks. er et 
konkurrenceelement.  
 
Disse faktorer har vi forsøgt at inddrage i vores diskussioner og planlægning af de enkelte cases som 
beskrevet nedenfor. 
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Figur 5: Her ses nogle af de mere end 500 elever som deltog i eventet  i færd 

med at diskutere klimasspørgsmål i forbindelse med en klima-sms 

konkurrence. 

 
 

Figur 6: En gymnasieelev fremlægger sit 

“klimaspeciale” for  en folkeskoleklasse på Langsø 

Skole I Silkeborg. Fremlæggelsen sker i samarbejde 

med lokale 9.klasses elever som har deltaget i 

undersøgelsen af “klimaspeciealet”. 

 

 

 

CASE 1: Gymnasieelever kommer på besøg i folkeskolen med 

klimaundervisning. 

 
Der har i projektets forløb været gennemført flere forsøg under denne case.  Mest udbredt har dog været 

besøg af gymnasielever i forbindelse med det såkaldte ”event” afholdt november 2010. Eventet blev 

afholdt på fem forskellige skoler (eksempel på program i bilag 1). Eventmodellen er beskrevet i afsnit 4.  

 

 

Hvilke mål kan man have til et sådant besøg? – hvilken type 

kompetencer bringes i spil? 

o Formidling. Eleverne blev sat til at formidle 

til en elevgruppe som var forskellig fra dem 

selv. I nogle tilfælde blev de sat til at 

formidle ned til 5-6 klasse. Dette førte til gode diskussioner hos eleverne af hvordan de 

kunne formidle deres viden på dette niveau.  

o Tro på egne evner. Det blev tydeligt for eleverne at de vitterligt var blevet ”specialister” 

indenfor deres undersøgte område. Det vil sige at gymnasieeleverne ved at spejle sig i 

nogen som er knap så dygtige som dem selv faktisk erkender at de selv er nået langt.  

o Samarbejde. Det er nødvendigt for eleverne at arbejde sammen og uddelegere opgaver på 

tværs af folkeskoler og gymnasium.  
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Figur 7: Gymnasie- og folkeskoleelev 

samarbejder om at undersøge 

frysepunktsænkning af havvand. 

 

 

Hvilke elementer af klimaundervisning er egnet til sådanne elevforedrag/demonstrationer? 

o Der blev brugt en lang række forskellige emner. Fælles er at de er centreret om 

praktisk/eksperimentelt arbejde.  Netop det at ”gøre noget sammen” har vist sig som en 

frugtbar samarbejdsform. Denne arbejdsform kan nemlig rumme forskellige niveauer  - dels 

praktiske og teoretiske. De svagere folkeskoleelever kan i nogle tilfælde måske ikke følge 

det højere abstraktionsniveau hos gymnasieelevenerne. Men til gengæld kan eleven så 

forholde sig til den konkrete praktiske undersøgelse – og måske senere se sammenhængen 

med problemstillinger og teori.  

Hvordan kan der skabes en organisatorisk og pædagogisk ramme så det kan fungere i elevernes, i øvrigt, 

hektiske hverdag?  

o Se beskrivelse af Event-model afsnit 4. 

 

CASE 2:Besøg af udskolingselever på gymnasiet i klimaundervisning. 
Der har været afprøvet flere modeller for sådanne besøg i løbet af projektet. Der har typisk været 1-2 besøg 

i løbet af efterårssemesteret. 

Hvordan sikres det, at det ikke blot bliver en tur i ”zoologisk 

have”, men at besøget kan indgå på en meningsfuld måde i et 

forløb i grundskolen? 

o  Ved at lade folkeskoleeleverne besøge 

konkrete gymnasieelever i en tematisk ramme 

som er forberedt hjemmefra og som 

efterfølgende efterbehandles hjemme.  

Hvordan kan man tilrettelægge et fagligt indhold fra 

gymnasiets side, som både gymnasieelever og grundskoleelever 

får udbytte af? 

o Det centrale i samarbejdet på gymnasiet skal 

være fælles øvelser af praktisk/eksperimentel 

karakter. Af praktiske årsager kan man være 

nødsaget til at dele gruppen af elever op i to 

halvdele som på skift laver en praktisk øvelse, 

mens den anden halvdel laver en øvelse ved 

computer eller anden ikke laboratorieaktivitet.  
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Figur 8: Gymnasie- og folkeskoleelever i kemilaboratoriet. 

 

Kan man på en meningsfuld måde få eleverne til at mødes 

”virtuelt” (på nettet) før eller efter et besøg – eks. ved 

korrespondance?  

o I projektet har vi forsøgt flere digitale 

platforme og kommunikationsmodeller så 

som mail, facebook o.l. Det har vist sig 

svært at få alle elever til at deltage i en 

sådan kommunikation. Desuden kan man 

ikke kontrollere hvad eleverne skriver til 

hinanden hvilket kan give etiske 

overvejelser. For folkeskoleelevernes 

vedkommende har nogle forældre ikke 

ønsket, at deres børn meldes på facebook. 

o I nogen tilfælde har vi forsøgt os med at gymnasieeleverne skulle rette folkeskoleelevers 

rapporter. Det har vist sig svært at få afsluttet og fuldt ordentligt op på dette, idet sådanne 

opgaver forsvinder i elevernes bevidsthed i deres i øvrigt travle hverdag.  

o Det anbefales at samarbejdet foregår fysisk. Der kan dog meget vel tilknyttes en elektronisk 

platform til samarbejdet eks. i form af hjemmeside hvor det er muligt at lægge materialer, 

billeder, data eller andet fra samarbejdet. 

For folkeskoleeleverne er der her et økonomisk/praktisk aspekt da der ikke er penge til 

transport i bus til gymnasiet. Det bør derfor afstandsmæssigt være muligt at cykle mellem 

de to skoler. Det var på forhånd tanken at dette problem også kunne afhjælpes med 

virtuelle møder. 

Hvordan tilrettelægges et samarbejde, så både elementer fra stx-læreplaner og folkeskolens ”Fælles Mål” 

tilgodeses i den afviklede undervisning? 

o Erfaringerne fra projektet viser at der med folkeskolens nye fælles mål er mange 

muligheder for fælles tematiske berøringsflader.  

Hvordan sikrer vi, at vi arbejder med forskellige elementer af ”klimaundervisning” i hhv. grundskole og 

gymnasium, så eleverne ikke bliver ”trætte” af klima? 

o Progressionen fra folkeskolen til gymnasium handler især om bevidstheden om 

naturvidenskabelige arbejdsformer og metoder. Dette kan med fordel belyses overfor 

eleverne. På gymnasiet er det muligt at tage en lille del af problemkomplekset og 

undersøge det eksperimentelt/praktisk undersøgende.  
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Figur 10: Folkeskole- og gymnasielærere på fælles 

virksomhedsbesøg. 

 

Figur 9: Gymnasie- og folkeskoleelever igang med 

“klimateaterstykke” ledet af Henrik Hjorth Findsen fra 

Langsøskolen I Silkeborg. 

 

CASE 3: Besøg af lærere på tværs af henholdsvis gymnasium og folkeskole. 

Lærere besøger hinandens klasser enten for at observere undervisningen 

eller for selv at undervise. 
 

For de fleste lærere i både folkeskole og gymnasium gælder, at kendskabet til den anden skoleform 

stammer fra dengang man selv gik i skole. Det er oplagt at meget er forandret også inden for få år. Denne 

erfaring har desuden kun vist en af mange tilgange til undervisningen, som findes blandt forskellige lærere. 

Det er nødvendigt at lærere, der besøger den anden skoleform er åben for de betingelser, der findes. Med 

udgangspunkt i en forståelse af den anden skoleform er der mulighed for at se egne elevers dagligdag i 

relation til dette og herved at indrette undervisningen, så den bedre stemmer overens med, hvad eleverne 

har mødt tidligere.  

Kan en sådan udveksling forøge den didaktiske fantasi hos de involverede lærere? 

o Mødet mellem gymnasie- og folkeskolelærere har på mange måder været mødet mellem to 

undervisningskulturer. Dette skyldes bl.a. at elevgruppen er bredere i folkeskolen hvorfor 

undervisningsdifferentiering er et centralt element i folkeskolens didaktik. At opleve disse 

undervisningsvilkår som gymnasielærer har givet refleksioner som kan smitte af på den 

daglige undervisning i gymnasiet. At opleve et ”klimateater” som en del af undervisningen 

er et eksempel på hvordan projektet har været med til at udvide den didaktiske fantasi hos 

de deltagende gymnasielærere.  

o Set fra en folkeskolelærers synspunkt har det være inspirerende at følge gymnasielærernes 

didaktiske refleksioner. Overordnet set er der hos gymnasielærerne mere fokus på at 

eleverne skal agere ”forsker” ved eksperimentelt eller praktisk undersøgende at belyse 

faglige problemstillinger. Denne måde at arbejde med naturfaget og ikke kun i naturfaget 

giver gode muligheder for at eleverne føler større ejerskab overfor den opnåede viden og 

kompetencer. Didaktikken må dog samtidigt være mere rumlig i folkeskolen grundet større 

krav om undervisningsdifferentiering. 
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Figur 11: Gymnasielærer i færd med at vejlede elever i deres behandling af data for havisens udbredelse i Arktis. 

 

o Samlet set kan man sige at mødet har ført til en øget opmærksomhed på 

undervisningsdifferentiering samt gode faglige problemstillinger som didaktisk løftestang.  

Vil lærerudvekslingen kunne give et realistisk billede af vilkårene ”på den anden side” af overgangen fra 
folkeskole til gymnasium? 

o Det har i høj grad givet de deltagende lærere et indblik i hvorfra eleverne kommer og hvor 

de bliver modtaget fagligt i overgangen fra folkeskole til gymnasium.  

o Det har været med til at problematisere de to grundlæggende faldgruber som 

gymnasielærere kan falde i: 1) antage at eleverne ingenting kan fra folkeskolen og dermed 

starte ”forfra”. 2) antage at eleverne kan ”det hele” i forvejen – og at der blot skal bygges 

videre. Her har det været oplysende som gymnasielærer at kunne diskutere hvorledes 

Fælles Mål for naturfagene faktisk bliver fortolket/implementeret i folkeskolen.  

o Lærere i folkeskolen lægger stor vægt på det eksperimentelle i undervisningen. I denne 

sammenhæng findes måske en af årsagerne til at eleverne oplever en tærskel ved 

overgangen fra folkeskole til gymnasium. I gymnasiet lægger vi ligeledes stor vægt på det 

eksperimentelle, men der har traditionelt nok været en tendens til at det eksperimentelle 

arbejde kommer efter en teoretisk gennemgang af ”stoffet”. Formålet med det 

eksperimentelle er i gymnasiet i højere grad at bekræfte teorien og at arbejde systematisk 

med eksperimentel metode. I folkeskolen søges forståelsen direkte ved det 

eksperimentelle arbejde. I den indledende undervisning i gymnasiet kunne det derfor 

reducere disse problemer, hvis undervisningen i højere grad gøres induktiv med en 

eksperimentel tilgang. 

o Folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi: Prøven er i høj grad eksperimentel og teorien, der 

knytter sig til den opgave eleverne har fået, kommer de typisk ind på i forbindelse med 

præsentationen af de eksperimenter de gennemfører under prøven. 

Der gælder samme erfaring, som beskrevet i den almindelige undervisning herover: Prøven 

i folkeskolen minder tilsyneladende meget om eksamen i gymnasiet, der jo er todelt med 

en eksperimentel og en teoretisk del. Men igen er tilgangen til prøven meget anderledes i 

folkeskolen, Det eksperimentelle bruges først og fremmest som udgangspunkt for en snak 

om det faglige indhold i opgaven (dog er eleverne meget interesserede i, at de kan få 
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eksperimenterne til at virke). Eksperimentet er ikke på samme måde en særskilt disciplin, 

som eleverne skal vise at de mestrer. Folkeskoleeleverne gør ikke noget videre ud af den 

videre behandling af resultater, hvor højere taksonomiske niveauer nås.  

4. Beskrivelse af eventmodellen 
 

I det følgende er den udviklede samarbejdsmodel beskrevet - her kaldet eventmodellen. 

Den grundlæggende idé: 
Eventmodellen er en samarbejdsform hvor en folkeskoleklasse og en gymnasieklasse arbejder sammen ved 

to møder på gymnasiet og som afsluttes med et ”event” på den deltagende folkeskole. De to besøg på 

gymnasiet har til formål at forberede eleverne på at lave et eller flere foredrag i forbindelse med ”eventet” 

som samtidigt er afslutningen på samarbejdet.  

Grupper: Igennem samarbejdet er eleverne inddelt i faste grupper som er blandet på tværs af folkeskole og 

gymnasium. Disse er på forhånd lavet af de deltagende lærere ud fra pædagogiske overvejelser grundet 

den store spredning blandt især folkeskoleeleverne.  

Kontakt: Eleverne udveksler kontaktinformationer ved det første møde, da de skal kunne kommunikere 

imellem de forskellige møder.  

Temaer: I nærværende projekt er der tematisk arbejdet med klimaforandringer. Det vil være muligt at 

arbejde med en lang række andre temaer som eksempelvis ”vand”. Fælles for et egnet emne er at det skal 

relatere sig til såvel folkeskolen og gymnasiet ”kernestof” samt pege på problemstillinger tæt på eleverne. 

Endelig er det centralt at der skal kunne laves eksperimenter eller praktiske undersøgelser på et niveau 

hvor folkeskoleeleverne ”kan følge med”. Omvendt er en pointe at eksperimenterne eller de praktiske 

undersøgelser adskiller sig fra folkeskole stof gennem deres form eller indhold. Eksempler på undertemaer 

indenfor klimaforandringer som blev behandlet i dette projekt er: 

• Is og arktiske klimaforandringer. Måling af frysepunktssænkning af havvand samt analyse af 

havisdata. 

• Konsekvenser af tørke for den danske natur. Forsøg med Springhalers evne til at klare tørke. 

• Transport og klimaforandringer. Forsøg med brintbiler. 

• Måling af klima og vejrændringer. Måling og analyse af lokale vejrfænomener. 

• CO2 og klimaforandringer. Forsøg med fotosyntese, temperaturændringer, CO2 optag i vand. 

• De seneste temperaturforandringer et bevis for menneskeskabt klimaforandring. Analyse af globale 

temperaturdata og målinger af temperatur og albedo. 

Materiale for de temaer som blev afprøvet i dette projekt kan findes på følgende link: http://klima-paa-

tvaers.pbworks.com/  

Skematisk kan samarbejdet vises som på figur 12: 

http://klima-paa-tvaers.pbworks.com/browse/#view=ViewAllObjects
http://klima-paa-tvaers.pbworks.com/browse/#view=ViewAllObjects
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Figur 12: Skematisk oversigt over samarbejdsmodel. 

 

Introduktionsfase

Sker hver for sig

•Arbejdes introducerende 
med det faglige indhold. 

•Forberedelse af 1. møde: 
Eks. forberedelse af 
forsøg som skal 
laves/vises på tværs af 
elevgruppe. 

•Det er centralt at såvel 
gymnasie- som 
folkeskoleelever føler sig 
som "specialister" 
indenfor et snævert 
område/forsøg.

1. møde 

på gymnasium

•Mødes med sociealt-
fagligt indhold i de 
definerede grupper  på 
tværs. 

•Af hensyn til 
folkeskoleeleverne er 
det vigtigt 
at"afdramatise" mødet 
eksempelvis ved at lave 
små førsøg for hinanden 
eller "naturfaglige" 
interview på tværs.

•Den samlede elevgruppe 
opdeles i to halvdele 
som på skift laver 
øvelser.  Den anden 
halvdel laver eks. 
analyse af eksisterende 
data indenfor 
problemstillingen. 

2. møde

på gymnasium el. 
folkeskole.

•Inden dette møde har 
eleverne i de enkelte 
grupper  efter 
niveaudelte krav 
efterbehandlet deres 
forsøg.

•Eleverne planlægger 
deres foredrag til 
eventet.  De enkelte 
grupper får tildelt en 
klasse på et klassetrin 5-
8 klasse.

•Eleverne vælger selv 
deres vinkling på deres 
naturvidenskabelige  
undersøgelse. (denne 
skal helt kunne være 
forskellig. Lærerne er 
behjælpelig med 
relevante figurer, 
animationer, 
illustrationsforsøg.)

•Eleverne udfylder 
aftaleark over hvordan 
de efterfølgende 
opgaver er fordelt 
internt i gruppen.

Event

på folkeskole

• De enkelte grupper  
bestående af folkeskole-
og gymnasieelever 
fremlægger efter et 
matrix-princip i ca. i 2 
forskellige 5.-8. klasser 
som ikke har været med 
i samarbejdet. 

•Da flere forskellige 
samarbejdspar af 
gymnasie- og folkeskole 
deltager på den samme 
skole vil tilhørerne 
opleve forskellige 
problemstillinger blive 
belyst. 

•Elever overhører 
hinanen i det omfang 
det er muligt.

•Eventet afsluttes med en 
konkurrence hvor de 
deltagende grupper skal 
diskutere spørgsmål 
indenfor alle de områder 
som har været berørt.

•Denne "slutevaluering" 
har eleverne selv været 
med til at lave idet de 
som en del af deres  
forberedelse skal 
indsende et spørgsmål til 
konkurrecen.
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5. Evaluering 

Folkeskoleelevernes evaluering 
 

Der blev foretaget en forventningsundersøgelse hos folkeskoleeleverne inden det første møde med 

gymnasieeleverne i form af et spørgeskema. Der er i alt 76 elever, næsten alle i alderen 14 - 15 år, der har 

besvaret skemaet. De fleste elever gik i 8. eller 9. klasse. 

På spørgsmålet: ”Hvordan vil du beskrive dit forhold til naturfagene?” 

svarer 57,6 % at de godt kan lide forsøg, 27,3 % svarer at det er spændende, 21,1 % svarer at det er svært 

18,2 % svarer at det er kedeligt og 18,2 % svarer at det er sjovt. 

På spørgsmålet ”Hvordan synes du, at undervisningen i naturfagene adskiller sig fra undervisningen i 

andre fag?” er typiske svar: 

”Der er mange ting der giver mening lige med det samme, og det kan være nemmere at huske, fordi man 

laver forsøg/undersøger tingene.. Det er en anden måde at få undervisning på”. 

”Det er noget du kan bruge til noget” 

På spørgsmålet ”Hvad forventer du bliver det bedste ved samarbejdet med gymnasieeleverne?” 

Svares bl.a.  

”At man lærer noget”, ”bliver klogere” 

”Mere udfordring”, ”at lære noget andet end man plejer” 

På spørgsmålet ”Hvad forventer du bliver det sværeste ved samarbejdet med gymnasieeleverne?” 

Svares bl.a.  

”At de er ældre og klogere end mig” 

”At forstå, hvad de taler om” 

På spørgsmålet ”Hvad forventer du at lære af samarbejdet?” 

Svares bl.a.  

”Lidt om, hvordan det foregår på gymnasiet” 

”Samarbejde på en ny måde”, ”nye måder at tænke på” 

”Mere om naturfag” 

 

Desuden gennemførte de enkelte lærere evalueringer i de enkelte klasser. Disse er indeholdt i den 

nedenstående evaluering fra lærerne. 
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Lærernes evaluering 
Evaluering fra lærerens side foregik bl.a. via evalueringsøvelsen bilag 4. Eksempler på besvarelse findes som 

bilag 5. Her trækkes nogle af hovedpointerne. 

Med hensyn til udbyttet ved deltagelse nævner lærerne: 

• Folkeskoleeleverne får afmystificeret gymnasiet. 

• Elever der ellers ikke er aktive i naturfag har været på banen. 

• Lærere har opnået en indbyrdes indsigt og forståelse på tværs af skellet. 

• Gymnasieeleverne får og tager et ansvar. 

• Både den ene og den anden aldersgruppe får et behov for at ”manne sig op” for at 

forøge/minimere aldersforskellen. 

• Forløbet har styrket klassen som gruppe. 

• Eleverne kommer ud af huset. 

• Eleverne fik styrket deres formidlingsevne af fagligt indhold. Dette gælder både folkeskole- og 

gymnasieelever. 

• Eksempler på svage elever som fik en positiv oplevelse og større faglig selvtillid. En svag elev 

udtalte efter eventet ”Jeg vidste slet ikke jeg vidste så meget!” 

• Det vurderes at det faglige udbytte hos eleverne samlet set var rigtig godt. 

Udfordringer nævnes: 

• Ikke alle gymnasieelever føler at det faglige udbytte helt står mål med tidsforbruget. 

• Kommunikationen mellem de ca. 3 elevmøder var en udfordring. Blandt andet viste det sig at være 

uhensigtsmæssigt at kommunikere via Facebook. 

• Logistikken i forbindelse med eventet var en udfordring. Her skulle de deltagende elever holde 

oplæg i forskellige klasser hvilket gjorde at mange lærere var berørt. (Styregruppen havde gjort sit 

til at ledelserne på de enkelte skoler var involveret i denne proces.) 

• Det er vigtigt at der er tale om et symmetrisk samarbejde. Ikke kun folkeskoleelever skal besøge 

gymnasieelever. Det skal også foregå den anden vej rundt.  

• Også blandt lærerne er det en udfordring at lave et symmetrisk og ligeværdigt samarbejde. Det er 

vigtigt at anerkende og udnytte hinandens ressourcer. Det vil i praksis sige at man er nød til at 

kende hinanden – hvorfor et længerevarende samarbejde er at foretrække. 

• Det var et problem at få kommunikeret vinderne af SMS-konkurrencen ud til de enkelte skoler 

tilstrækkelig hurtigt. SMS-konkurrencen gjorde også at programmet skulle være synkront blandt de 

deltagende skoler. Dette gav ventetid på enkelte skoler. 

• De elever som havde forberedt et skriftligt produkt til ”eventet” fik ikke tilstrækkelig respons på 

deres produkt (som typisk var en poster). Det var langt bedre for de som havde valgt at holde et 

mundtligt oplæg. 

 

Gymnasieelevernes evaluering 
I alle klasser blev der foretaget mundtlige evalueringer efter deres deltagelse i eventet i efteråret 2009. Der 

var overordnet set tilfredshed med deltagelsen. Deres kommentarer er inddraget i lærernes evaluering. I 

enkelte klasser blev eleverne spurgt om ”Klima på tværs” i forbindelse med en undervisningsevaluering. 
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Desværre var svarprocenten forholdsvis lav (hvilket skyldes tidspunktet for evalueringen). Kun i en enkelt af 

klasserne var svarprocenten tilstrækkelig stor til at være statistisk pålidelig. Her fordeler svarene sig 

således. 

 

Som det fremgår, er eleverne positive overfor deltagelsen. Det er især værd at bemærke at over 40% 

mener de har lært mere ved at deltage i Klima på Tværs end ellers. Dette er også understøttet af den 

mundtlige evaluering hvor flere elever tilkendegav (nærmest overrasket) at de faktisk havde lært en del 

fagligt ved at skulle forklare/vejlede folkeskoleeleverne. 

Der var dog også negative tilbagemeldinger fra eleverne som ikke fremgår af ovenstående skema. Det gik 

især på logistiske forhold i forbindelse med eventet, samt at ”folkeskoleeleverne ikke lavede nok i 

samarbejdet” (set med gymnasiebriller).   

 

Øvrige erfaringer: 
Der var gode erfaringer med at starte samarbejdet mellem eleverne med et ”socialt” element. Det skete 

eksempelvis ved at lade eleverne på tværs af folkeskole og gymnasium arrangere en fælles morgenmad ved 

det første møde. I andre tilfælde startede man med at vise hinanden små forsøg i en ”social atmosfære”. 

I forbindelse med fremlæggelsen i forskellige klasser ved eventet viste det sig at være et problem med 

laboratorieudstyr/faciliteter. På grund af laboratorieudstyr var det en god ide at lade elevernes foredrag 

være stationært i samme lokale mens de det var de elever som skulle lytte som roterede – altså skiftede 

lokale når de skulle høre et nyt foredrag. På den måde var man fri for at flytte det eksperimentelle udstyr 

og kunne have faste opstillinger. 
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BILAG 1: EKSEMEL PÅ PLAN: 

 

Klimaevent på Langsøskolen 27/11 2009 

Tidsplan 

8.10   2Q og 2R afhentes på SG med busser (ved hovedindgangen).  

Ca 8.45  Ankomst til Langsøskolen. Vi skal mødes I auditoriet 

9.00 - 10.00  Opstart og sidste forberedelser af oplæg. 

10.10 - 11.30  Fremlæggelse ude i klasser  

11.30 - 12.00  Frokost (Gratis sandwich mm. indtages i cafeen) 

12.00 - 13.00  SMS-konkurrence (Diskussion af 10 spørgsmål vedr. klima) 

13.00 - 13.30  Afrunding. Vinder kåres og de rigtige svar gennemgås via PowerPoint. 

Ca. 13.30  Gymnasieelever transporteres til gymnasiet 

 

Fremlæggelse i ”fremmede” klasser på Langsøskolen: 

Fremlæggelsen foregår i de grupper som har arbejdet sammen på tværs af SG og Langsøskolen. Der vil 

være to grupper til stede i en klasse. En gruppe som fremlægger og en anden som lytter. Den ene gruppe vil 

være fra samarbejdet mellem 2R og 9A mens den anden vil være 2Q og 9B samarbejdet.  

  

1. Hver fremlæggelse må vare 15 min. (herudover vil der være tid til at svare på spørgsmål)  

2. Den skal tage udgangspunkt i en PowerPoint. (medbring selv computer). 

3. Temaet for fremlæggelsen skal tage sit udgangspunkt i de behandlede øvelser, men vægten kan 

godt lægges et andet sted.  

4. Gymnasieeleverne har hovedansvaret for analysen af havisdata ”Smelter Nordpolen?”. 9B har 

hovedansvaret for ”Fysepunktssænkning af Havvand” 

5. Indholdet skal fordeles således at alle i gruppen får mulighed for at bidrage. 

6. Tænk på at tilhørerne ikke har særlige forkundskaber og måske ikke kender til problemstillingen. 

7. I skal afslutte med at lægge op til spørgsmål fra tilhørerne. 

 

SMS- konkurrence 

På en time skal jeres klima-på-tværs-gruppe diskutere 10 spørgsmål indenfor klimaforandringer. For hvert 

spørgsmål skal I vælge den rigtige svarmulighed og sende en SMS efter en nærmere anvisning som I får på 

selve dagen. Den gruppe som klarer sig bedst vil få personligt besked via den anvendte mobiltelefon. Der er 

flotte præmier til vinderne! Bemærk: Det er kun muligt at anvende én mobil pr. gruppe. 
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BILAG 2:  Program for Heldagsseminar ”Klima på Tværs”  
Inspirationsdag, opstart af efterårets samarbejde 

 

Tid: 10/9 2009 kl. 8.30-16 

Sted:  Ferskvandscenteret, Silkeborg 

 

Dagens program 

8.30 Kaffe og morgenbrød 
 
9.00 Introduktion til dagen: 

• Efterårets plan 

• Beskrivelse af eventet 

• Etablering af grupper 

• Præsentation af hjemmeside og WIKI, www.klima-paa-tvaers.dk 

 
10.00 Foredrag og workshop med Lars Brian Krogh* ”Motivation og Læring i et 

brobygningsperspektiv” 
 
11.30 Frokost 
 
12.30 Planlægning af efterårets forløb frem mod eventet d. 27/11 2009 

• Inspirationsrunde 

• Arbejde i grupper  
 
15.30 Kort præsentation i plenum af gruppernes idéer 
16.00 Slut 
  
 

 

* Lars Brian Krogh er Cand. Scient, Ph.d. og forsker i naturfagsdidaktik ved Århus 

Universitet. Han har tidligere arbejdet som underviser i gymnasiet og har desuden arbejdet 

med efter- og videreuddannelse af folkeskolelærere. 

http://www.klima-paa-tvaers.dk/
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Bilag 3: Internat  ”Klima på Tværs” 2010 
 

Tid:  Torsdag 21/1 kl. 9.00 - fredag 22/1 kl 14.30 
 

Mødested: 

Naturvidenskabernes Hus  

P. E. Eriksensvej 1  

8850 Bjerringbro 

Tel: 29 71 54 08  

Overnatning:  

Madsens Hotel 

Storegade 18 

8850 Bjerringbro 

Tel. 86 68 16 00 

Praktisk oplysninger:  
Man transporterer sig selv op til Naturvidenskabernes Hus. Det kan være en god idé at slå sig sammen. 

Deltagerlisten med mailadresser finder I nederst.  

Kontakt Philip Jakobsen i tilfælde af sygdom ol. 26 82 03 99. 

Mål med internat: 
1) Opsamling, evaluering og vidensdeling i forbindelse med hidtidig fase af ”klima på tværs” 

2) Idéudvikling til forårets lærersamarbejde. 

3) Inspiration og idéudvikling i forbindelse med samarbejde med virksomheder. 
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Bilag 3 (fortsat) 

Program Torsdag d. 21/1 
 
9.00   Kaffe og velkommen. (mødes i Naturvidenskabernes hus)  
 
9.00 - 12.00  Evalueringsøvelser. Vi sætter fokus på udveksling og opsamling af erfaringer ud fra nogle 

gruppeøvelser. Indlagt kaffepause 
 
12.00-13.00  Frokost  
 
13.00-15.00  Samling af materialer i de enkelte grupper. Uploades til wiki. 
 
15.00-15.15  Kaffepause 
 
15.15-16.00  Fremlæggelse af ”konklusioner” fra de enkelte grupper.  (HOT and NOT) 
 
16.00-18.30  Indkvartering og afslapning 
 
18.30-20.00  Middag på Madsens Hotel 
 
20.00-21.00  Uformel drøftelse af ideer til fremtidig samarbejde og inddeling i samarbejdsgrupper for 

forårets samarbejde. 
21.00- Ost og vin (kaffe) 
 

Program Fredag d. 22/1 
 

            - Morgenmad på Madsens Hotel.  

8.45   Afgang til Grundfos, Grundfos Center. (se vedlagte kort) 

9.00 – 10.00  Oplæg og rundvisning ved Jørgen Aabo, leder af Skoleafdelingen ved Grundfos. ”Teori i 

praksis – samarbejde med Favrskov Gymnasium” 

10.30-11.00  Kaffe og snak på Naturvidenskabernes Hus.  

11.00- 12.00  Oplæg v. Jeppe Hust, projektleder v. Naturvidenskabernes Hus. ”Erfaringer og 

muligheder ved samarbejde med virksomheder set fra Naturvidenskabernes Hus” 

12.00-13-00  Frokost  

13.00-14.00  Diskussion i grupper om forårets samarbejde. Ideer til inddragelse af virksomheder i 

Silkeborg Kommune. 

14.00-14.30  Fælles afslutning.  
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Bilag 4: Evalueringsøvelse: 
 

DEL 1 
I skal i gruppen diskutere og udfylde den øverste del af det udleverede ark ”ERFARING”. I skal tage 

udgangspunkt i de udleverede ark med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene er 

naturligvis kun vejledende.  

 
Udbytte: 

• Hvad nævnte eleverne selv de fik ud af det? 

• Hvordan stemmer deres svar med dine forventninger på forhånd? 

• Fik de det ud af du havde regnet med? 

• Fik de nok ud af det? 

• Hvad mener du som lærer, de fik ud af det? 

• Hvordan stemmer det med dine forventninger på forhånd? 

• Hvordan stammer udsagnene om udbyttet med de tanker som vi havde gjort os på forhånd (se 
vedlagte figur ”Klima på tværs – MØDET”) 

• Er der erfaringer du gerne vil fremhæve? 
 
 
Proces: 

• Hvordan vurderer du gymnasieelevernes samarbejde med grundskoleeleverne? 

• I hvilket omfang kunne elevernes forskellige faglige niveauer forenes? 

• Hvordan fungerede samarbejdet mellem grundskolelærer og gymnasielærer? 

• Hvad har været det sværeste, set med dine øjne? 

• I hvilket omfang har processen medvirket til at øge din bevidsthed om de fagligt/didaktiske 
udfordringer på de to niveauer? 

 

DEL 2 
Fokusér nu på fremtiden. Hvilke dele fra jeres ark vil i tage ”med over i fremtiden”. Hvad skal der gerne 

være mere af? Er der nye ting som der skal fokuseres på i forhold til udbytte og proces i fremtiden?  
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Bilag 5: Eksempler fra evalueringsøvelsen 
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Bilag 6 

 


