
SCOPE
Science Capital among Children and Young People in Denmark



Dagsorden for oplæg om SCOPE
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• Hvad er SCOPE?

• Hvordan kan SCOPE potentielt bruges af 
kommunerne, når data ligger klar?

• Hvordan kan du som naturfagskoordinator 
bidrage til SCOPE?



Baggrund for SCOPE 
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Et fokus på børn og unges lige muligheder
– for at mene og gøre noget i forhold til emner som fx klima, sundhed og 

teknologi både nu og når de bliver voksne
– for at søge ind på en naturvidenskabelig uddannelse og dermed få 

gode jobmuligheder og sikre Danmarks fremtid.

Science er vigtigt for alle børn og unge, men…
– de har forskellige erfaringer, ressourcer og forudsætninger
– de har forskellige forudsætninger for at koble (veksle) naturvidenskab i 

forskellige sammenhænge til hinanden, til sig selv og til samfundet, og 
for nogle er naturfag helt afkoblet fra deres liv og hverdag

– nogle børn og unge oplever ikke, at science er for dem.



Baggrund for SCOPE 
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SCOPE sætter fokus på ulighed i science i en dansk kontekst, fordi 
forskning fra bl.a. England peger på, at:
– Piger ikke i samme omfang som drengene oplever, at science er for 

dem. De bliver ikke i samme omfang genkendt som science-personer 
og vælger oftere en naturvidenskabelig uddannelse fra. Det samme 
gælder børn og unge fra hjem med få ressourcer socialt og økonomisk. 

Hvad betyder den sociale ulighed i science?
– At piger og børn og unge fra socialt mindre velstillede hjem oftere 

vælger science fra, og derved bliver afskåret fra gode jobs, viden, 
interesser, oplevelser og samtaler, de ellers ville have haft mulighed for

– At der er mindre diversitet blandt ingeniører, læger og 
naturvidenskabsfolk og et uforløst potentiale i forhold til science-viden.



Formål med SCOPE (2019-2026)
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• At afdække og følge børn og unges science-kapital fra 3. 
klasse til ungdomsuddannelserne 

• At udvikle et måleredskab til evalueringer af naturfagsindsatser
• At etablere et datasæt til forskning i børn og unges science-

kapital
• At undersøge udviklingen af børn og unges science-kapital, 

science-identitet og science-dannelse som et samspil mellem 
forskellige faktorer

SCOPE er finansieret af VILLUM FONDEN og NOVO Nordisk Fonden og består af en 
kvantitativ og en kvalitativ del.



Hvordan måler vi science-kapital med SCOPE?
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1. Selvvurderede science-færdigheder (god i naturfag, forklare hvorfor der er jordskælv etc.)
2. Science-relaterede holdninger og værdier (mener at science er vigtig for samfundet, 

spændende, hjælpe andre etc.)
3. Viden om hvordan science kan bruges (kan give godt/vigtigt job, har høj status etc.)
4. Medieforbrug ifht. science (internet, tv, bøger etc.)
5. Deltagelse i science-aktiviteter uden for skolen (museum, zoo, reparere ting hjemme etc.)
6. Familiens science-færdigheder og viden (forældres viden, hjælp med lektier etc.)
7. Kender andre med science-roller (forældre, øvrig familie, andre voksne) 
8. Kommunikation om science i hverdagen (forældre, venner etc.) 
9. Læreropbakning/undervisningens rolle i naturvidenskabelig almendannelse (lærere gør 

naturfagene spændende, svar på store spørgsmål i undervisningen, etc.)
10. Aspirationer (vil arbejde med/kunne bruge natur og teknik i fremtiden, arbejde som forsker etc.) 



Datastruktur på den kvantitative del af SCOPE
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SCOPE Cross Sectional Data
2021 

Spring
2021 
Fall

2022 2023 2024
Fall

2025 2026 2027
Fall

2028

Pilot 
surveys

Upper  
secondary1 

(academic)

Upper 
secondary4

(vocational)

Grade 9 9 Upper  
secondary1 

(academic)

Upper 
secondary4

(vocational)

Grade 6 6 9 Upper  
secondary1 

(academic)

Upper 
secondary4

(vocational)

Grade 3 3 6 9

Grade 0 02 3 6

New 02 3

New 02

Parents3

0., 3., 6., 9. 
grade

Parents3

0., 3., 6., 9. 
grade

Parents3

0., 3., 6., 
9.gade and 

Upper 
secondary

Teachers Teachers Teachers



Den kvantitative dataindsamling (Efteråret 2021 og 2024)
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Så mange forventer vi at invitere:
• 350 grundskoler

− 20.000 grundskoleelever på 3., 6. og 9. klassetrin
− 8.000 forældre på 0.,3., 6., og 9. klassetrin
− 300 lærere

• 75 gymnasier 
− 8.000 fra 2.året på EUX, HTX, HHX og STX
− 120 lærere

• 12.000 elever på GF2 på erhvervsuddannelserne
− 250 EUD-lærere



Hvad kan skoler og kommuner bruge SCOPE til?
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Skolerne får…
– Viden om, hvad der kendetegner elever med høj, mellem og lav science-kapital på deres skole, og 

hvordan elevernes science-kapital er sammenlignet med andre skoler
– Forståelse for, hvad der former netop deres elevers viden og interesse for naturfag i og uden for 

skolen
– Input til, hvordan undervisningen kan tage højde for og påvirke elevernes forskellige 

forudsætninger og selvforståelser i forhold til naturfag.

Kommunerne får…
• Datainput til evalueringen af science-indsatser, Eks. ”Engineering i skolen”
• Analysemuligheder på tværs af kommunens skoler, hvis flere er med
• Obs. på samarbejde med forskningsinstitution for at få adgang til data 



Hvorfor skal skolerne deltage?
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Fordi:
• De med et minimum af lærertid kan bidrage til et af de vigtigste forskningsprojekter i disse år
• SCOPE giver vigtig viden om danske børn og unges forskellige forudsætninger for at uddanne sig 

og for at opleve, vide, mene og gøre noget inden for det naturvidenskabelige område
• SCOPE kan give inspiration til naturfagsindsatser og muligheder for at måle, om de virker
Fordi lærerne får:
• En unik viden om elevernes forskellige læringsforudsætninger. En viden som kan bruges i alle fag!
• Inspiration til nye tilgange i naturfagsundervisningen, der kan løfte elever, der hvor de er. 
• Bedre muligheder for at vide, om det, de gør, virker
Fordi eleverne får:
• Et land, en kommune, en skole og nogle lærere, der bliver klogere på, hvordan de kan styrke deres 

muligheder i livet, både for et godt job og for oplevelser, viden, interesser og holdninger, der er 
vigtige for fremtiden. 



Hvordan kan du som naturfagskoordinator bidrage til SCOPE?
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Ø VIVE kontakter naturfagskoordinatorerne i jan. 2021 med en liste over de af 
kommunens skoler, som vil blive inviteret til at deltage. Det er en stor hjælp, hvis I 
støtter op om skolernes interesse og forståelse af projektet. Skolernes deltagelse er 
en forudsætning for SCOPE!

Ø VIVE og konsortiepartnerne kommunikerer løbende om SCOPE og science-kapital 
på sociale medier og i fagblade. Del meget gerne videoer, artikler og viden med 
skoler og jeres netværk. Det handler om dannelse og lige muligheder for alle!
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Spørgsmål og interessetilkendegivelser kan 
rettes på mail og telefon til:
Chefanalytiker Mette Slottved
mesl@vive.dk, T: 22 70 33 46

Tak for opmærksomheden

mailto:mesl@vive.dk

