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Indledning		
Gennem	min	læreruddannelse	har	jeg	i	undervisningen	stødt	på	diskussionen	omkring	indførelse	af	

den	 nye	 tværfaglige	 naturfagsprøve.	 Som	 kommende	 biologi-	 og	 fysik/kemilærer	 har	 denne	

diskussion	 fanget	 min	 interesse.	 På	 fjerde	 år	 af	 Læreruddannelsen	 havde	 jeg	 min	 sidste	

praktikperiode,	og	den	blev	anvendt	på	en	efterskole	i	Jylland.		

Efterskolen	har	arbejdet	med	tværfaglig	naturfagsundervisning	de	sidste	12	år,	derfor	indgik	jeg	i	et	

naturfagsteam,	hvilket	 jeg	 aldrig	 har	prøvet	 før.	 Planlægningen	af	min	undervisning	 i	 fysik/kemi	

skulle	nu	fungere	i	samspil	med	biologi	og	geografi.		

	

Jeg	har	valgt,	at	den	nærværende	opgave	tager	udgangspunkt	 i	min	 lærerprofil,	som	kommende	

biologilærer.	Dette	har	sit	udspil	i,	at	jeg	erfarede	i	praktikken,	at	elevernes	praktiske	arbejde	især	

kom	 til	 udtryk	 i	 fysik/kemiundervisningen	 i	 form	 af	 laboratoriearbejde.	 Biologi-	 og	

geografiundervisningen	blev	derfor	et	meget	teoretisk	fag,	hvor	laboratorie-	og	feltarbejde	spillede	

en	meget	 lille	 rolle.	 Selvom	 fysik/kemi,	 geografi	 og	 biologi	 alle	 er	 naturfaglige	 fag,	 så	 anvender	

fagene	stadig	forskellige	værktøjer,	hvilket	gør	dem	forskellige	og	dermed	til	ét	fag.	

	

Den	nye	naturfagsprøve	medfører	også,	at	eleverne	skal	deltage	i	handlingsorienteret	undervisning,	

hvor	problemløsning	og	projektarbejde	vil	 fylde	meget.	Derfor	 finder	 jeg	det	 interessant	at	have	

dette	med	 i	mine	overvejelser,	når	 jeg	som	kommende	biologilærer	skal	undervise	eleverne	 i	at	

arbejde	tværfagligt	i	naturfagene.	De	seneste	tre	år	har	mange	folkeskoler	i	Danmark	deltaget	som	

pilotskoler	og	fra	skoleåret	2016/17,	skal	alle	folkeskolernes	niende	klasser	op	til	naturfagsprøven.	

Jeg	 finder	 derfor	 opgaven	 aktuelt	 i	 forhold	 til	 at	 kunne	 undervise	 tværfagligt	 i	 naturfag,	 som	

kommende	biologilærer.		

	

På	 baggrund	 af	 ovenstående	 erfaringer	 og	 overvejelser	 leder	 dette	 hen	 på	 nedenstående	

problemstilling.		

		
Problemformulering		
Hvordan	kan	biologilæreren	samarbejde	om	at	 imødekomme	de	udfordringer	og	muligheder,	der	

opstår,	 når	 der	 arbejdes	 med	 tværfaglighed	 i	 undervisningen	 samtidig	 med	 at	 biologifagets	

særkende	bevares?	
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Metode		
I	 opgaven	 belyses	 problemformuleringen	 ud	 fra	 forskellige	 synsvinkler,	 som	 giver	 en	 holistisk	

undersøgelse	 af	 emnet.	 Der	 vil	 først	 være	 en	 redegørelse	 for	 og	 definition	 af	 anvendte	

nøglebegreber.	På	grund	af	opgavens	omfang	er	der	nøje	udvalgt	teorier	og	begreber,	heriblandt	

Ove	Outzens	og	Hans	Jørgen	Kristensens	teori	omhandlende	formel	og	funktionel	tværfaglighed.	

Derudover	Tina	Bering	Keiding	og	Merete	Wiberg	teori	om	handlingsorienteret	undervisningen	samt	

John	Deweys	”learning	by	doing”	og	at	læring	sker	i	sociale	praksisser.		

Læsevejledning	
Afgrænsning		
Den	 nærværende	 opgave	 tager	 udgangspunkt	 i	 implementering	 af	 undervisningen	 frem	 mod	

naturfagsprøven	ud	fra	biologilærerens	synsvinkel.	Jeg	er	bevidst	om,	at	denne	implementering	er	

relevant	at	belyse	fra	elevernes	synsvinkel,	men	på	grund	af	opgavens	omfang	har	dette	ikke	været	

muligt	og	dermed	ikke	prioriteret.		

	
Vejledning		
Jeg	har	valgt	at	vejlede	den	interesserede	læser	gennem	den	nærværende	opgave	ved	at	beskrive	

kort,	hvad	de	enkelte	afsnit	i	opgaven	indeholder	og	omhandler.		

	
Empirisk	metode	
I	dette	afsnit	vil	der	redegøres	og	argumenteres	for	valgt	empiri	ud	fra	videnskabsteori	af	Mette	

Vedsgaard	Christensen,	Lene	Tanggaard,	Svend	Brinkmann,	Informant	3	Agerup	og	Katrine	Willaa.	

Derudover	vil	der	argumenteres	for	valgte	informanter	og	give	en	kort	præsentation	af	disse,	samt	

redegøres	for	valgte	metoder	til	at	analysere	gennemførte	interviews.		

	

Begrebsafklaring		
Dette	afsnit	er	en	begrebsafklaring	for	at	sikre,	at	den	interesserede	læser	og	forfatter	har	samme	

forståelse	 af	 begreberne	 funktionel-	 og	 formel	 tværfaglighed	 samt	 særkende.	 Denne	

begrebsafklaring	er	vigtig	for	forståelsen	af	problemformuleringen	og	den	videre	læsning.		
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Tværfaglighed	–	juridisk	
I	 dette	 afsnit	 vil	 der	 redegøres	 for	 den	 tværfaglige	 undervisning	 og	 begrundelser	 for	

naturfagsprøven	 ifølge	 Folkeskoleloven	 og	 Undervisningsministeriets	 hjemmeside.	 Dette	 er	

relevant	for	senere	analyse	af,	hvilke	udfordringer	og	mulighed	biologilæreren	står	overfor	i	mødet	

med	den	tværfaglige	undervisning.		

	

Hvorfor	tværfaglighed?	
Dette	 afsnit	 vil	 supplere	 foregående	 afsnit	med	 argumenter	 og	 teori	 for	 tværfaglighed	 af	 Søren	

Harnow	Klausen	og	Svein	Sjøberg.		

	

Biologifagets	særkende		
Besvarelsen	af	problemformuleringen	tager	udgangspunkt	i	definitionen	af	et	fag	ifølge	Hans	Jørgen	

Kristensen,	og	hvad	der	kendetegner	lige	netop	biologifaget	i	form	af	arbejdsformer	og	teknikker	

ifølge	Undervisningsministeriet.			

	

John	Dewey	
I	 dette	 afsnit	 vil	 John	 Deweys	 syn	 på	 læring	 blive	 redegjort.	 Jeg	 finder	 dette	 relevant,	 fordi	

undervisningen	af	eleverne	er	handlingsorienteret	og	ifølge	Tina	Bering	Keiding	og	Merete	Wiberg,	

var	John	Dewey	projektdidaktikkens	ophavsmand	(Keiding	&	Wiberg,	2013,	s.	341).					

	

Analyse:	Tværfaglighedens	muligheder	og	begrænsninger		
Analysen	vil	tage	udgangspunkt	i	en	SWOT-analyse,	som	skaber	et	overblik	over	de	muligheder	og	

udfordringer,	den	tværfaglige	undervisning	kan	medføre,	samt	hvilken	rolle	biologifaget	spiller	i	den	

tværfaglige	undervisning.	I	analysen	vil	jeg	inddrage	relevant	empiri,	egne	erfaringer	fra	praktikken	

og	forskning.	Derudover	anvendes	relevant	teori	og	begreber,	som	tidligere	er	nævnt	i	opgaven.		

	

Handleperspektiver		
Dette	 afsnit	 indeholder	 handleperspektiver	 ud	 fra	 foregående	 analyse.	Handleperspektiverne	 er	

overvejelser	om	videre	arbejde	med	empiriske	metoder	og	udvikling	af	min	professionelle	lærerrolle	

i	forhold	til	problemformuleringen.		

	
Konklusion		
I	dette	afsnit	vil	jeg	svare	på	min	problemformulering.		
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Perspektivering		
Afslutningsvist	afrundes	opgaven	med	en	perspektivering	på	videre	arbejde.			

Empirisk	metode	
Indsamlingen	af	empiri	er	 lavet	ud	fra	et	kvalitativt	semistruktureret	interview.	Mette	Vedsgaard	

Christensen	 forklarer	 at,	 den	 kvalitative	metode	beskriver	 fænomener,	 processer,	 forståelser	og	

andre	 ikke	 umiddelbare	 fænomener	 (Christensen,	 2015,	 s.	 29).	 Med	 dette	 menes,	 at	 dét	 der	

undersøges	 ikke	 altid	 kan	 gøres	 direkte	målbart,	 og	 dermed	 skal	 forklares	 ud	 fra	 informantens	

holdninger,	 erfaringer	 osv.	 Kvalitative	 undersøgelser	 er	 gode	 til	 åbne	 underspørgsmål,	 som	 skal	

være	med	 til	 at	belyse	problemstillingen.	Åbne	spørgsmål	 lægger	op	 til	undren	og	uddybning	af	

holdninger	og	dermed	varierende	besvarelser.	Derudover	kan	denne	form	for	undersøgelse	give	nye	

perspektiver	til	tværfaglighed	i	naturfagene,	som	jeg	ellers	ville	gå	glip	af,	hvilket	kan	være	et	belæg	

for	valgte	metode.	Det	er	dog	vigtigt,	at	man	gør	sig	klart	hvilke	muligheder	og	begrænsninger,	der	

er	 i	 undersøgelsen	 i	 forhold	 til,	 hvad	 de	 indsamlede	data	 fortæller	 noget	 om,	 hvad	de	 ikke	 kan	

indfange,	og	hvad	der	bliver	skjult	(Christensen,	2015,	s.	31).	

Tanggaard	 og	 Brinkmann	 anbefaler	 en	 interviewguide	 i	 forbindelse	 med	 det	 semistruktureret	

interview	(Brinkmann	&	Tanggaard,	2015,	s.	38-39).	Interviewguiden	kan	være	mere	eller	mindre	

styrende	for	interviewet,	men	der	er	mulighed	for	uddybende	spørgsmål	og	afvigelser	under	selve	

interviewet.	Interviewguiden	er	bygget	op	med	inspiration	fra	Tangaard	og	Brinkmann	(Bilag	1).	I	

interviewguiden	har	jeg	valgt	at	starte	ud	med	informanternes	baggrund	og	deres	erfaringer	med	

deres	 undervisningsfag.	 Herefter	 belyser	 interviewguiden	 tværfagligheden	 i	 naturfag,	 samt	

samspillet	med	kollegaer.	Afslutningsvist	 i	 interviewguiden	spørges	der	 ind	til	hvilke	muligheder,	

udfordringer	 og	 konsekvenser,	 der	 kan	 være	 ved	 at	 arbejde	 tværfagligt	 i	 naturfag.	 En	 af	

informanterne	 er	 både	 uddannet	 lærer	 og	 ansat	 som	 viseforstander,	 hvorfor	 der	 vil	 være	 et	

uddybende	afsnit	for	denne	person	i	guiden.	Dette	afsnit	har	til	formål	at	belyse	ledelsens	virke	i	

forhold	til	at	implementere	tværfaglighed	i	naturfagene.		

	

Forud	 for	 interviewet	 har	 jeg	 haft	 et	 induktivt	 udgangspunkt,	 hvor	 der	 har	 været	 deduktive	

elementer.	 Ifølge	Aagerup	og	Willaa	er	det	 ikke	muligt	kun	at	 lave	et	 interview,	som	er	 induktiv,	

fordi	 man	 altid	 har	 en	 forforståelse	 af	 undersøgelsesgenstanden,	 og	 derfor	 vil	 denne	 præge	

undersøgelsen	(Aagerup	&	Willaa,	2016a,	s.	35).	Jeg	har	inden	interviewet	haft	en	forforståelse	af,	
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hvordan	 læreren	kan	arbejde	med	tværfaglighed	 i	naturfag.	Dette	har	 jeg	oplevet	 i	praksis	 i	min	

praktik,	hvorfor	mine	erfaringer	vil	præge	undersøgelsen.	Derudover	har	 jeg	undersøgt,	hvordan	

Undervisningsministeriet	 forholder	 sig	 til	 tværfaglighed	 i	 naturfag,	 samt	 hvordan	 Danmarks	

læringsportal	vejleder	biologilæreren	i	naturfagsundervisningen.	Et	deduktivt	element	i	interviewet	

udspiller	 sig	 i	 forhold	 til	 spørgsmålet	 om	 informanternes	 forståelse	 af	 tværfaglighed,	 hvor	 jeg	

forinden	har	undersøgt	definitionen	på	formel	og	funktionelt	tværfaglighed.	Jeg	har	dog	valgt	ikke	

at	 gå	 ud	 fra	 en	 bestemt	 teori	 eller	 teoretiker,	 da	 jeg	 er	 mere	 interesseret	 i	 informanternes	

umiddelbare	 holdninger	 og	 erfaringer.	 Dette	 hænger	 sammen	 med,	 at	 den	 hermeneutisk	

videnskabelig	tilgang	inddrages	i	interviewene.	I	analysen	fortolkes	delelementerne,	som	giver	en	

forståelse	 af	 deludsagnene	 ud	 fra	 forforståelsen	 af	 helheden.	 Denne	 fortolkning	 sker	 i	 en	

kontinuerlig	 proces,	 hvor	 der	 hele	 tiden	 er	 samspil	mellem	 helhed	 og	 enkelte	 dele	 (Aagerup	&	

Willaa,	2016a,	s.	25).		

	
Valg	af	informanter		
Gennem	min	praktikperiode	på	Efterskolen	har	jeg	deltaget	i	et	naturfagsteam	bestående	af	seks	

forskellige	 lærere,	 som	 er	 uddannet	 i	 de	 forskellige	 naturvidenskabelige	 fag.	 Ifølge	 Aagerup	 og	

Willaa	 er	 det	 vigtigt	 at	 have	 gjort	 sig	 overvejelser	 omkring	 enkeltmands	 interview	 eller	 gruppe	

interview,	samt	om	informanterne	skal	være	typiske	eller	atypiske	(Aagerup	&	Willaa,	2016b,	s.	110-

115).	Med	typiske	informanter	menes,	at	de	illustrerer	det	felt,	der	skal	undersøges,	og	omvendt	

illustrerer	de	atypiske	informanter	feltet	ved	ikke	at	ligne	det.	Jeg	har	valgt,	at	mine	informanter	

skal	 være	 typiske,	 da	 implementering	 af	 naturfag	 i	 folkeskolen	 kun	 har	 været	 et	 lovkrav	 siden	

sommeren	 2016.	 Derfor	 er	 det	 vigtigt	 at	 belyse,	 hvordan	 en	 implementering	 af	 naturfag	 kunne	

udforme	 sig.	 Enkeltmands	 interviews	 sætter	 fokus	på	 informanternes	 individuelle	holdninger	og	

erfaringer	samt	fravær	af,	at	informanterne	påvirker	hinanden.	

	

Informanterne	 er	 fire	 kollegaer,	 som	 jeg	 samarbejdede	 med	 under	 min	 praktikperiode.	 Disse	

informanter	 er	 alle	 udvalgt	 på	 baggrund	 af	 forskellige	 naturvidenskabelige	 fag	 og	

undervisningserfaring.	Derudover	er	en	af	informanterne,	som	tidligere	nævnt,	både	naturfagslærer	

og	 viceforstander	 på	 efterskolen.	 Det	 er	 relevant	 for	 opgaven	 at	 have	 både	 et	 lærer-	 og	

ledelsesperspektiv.	Alle	informanter	har	valgt	ikke	at	fremgå	anonyme,	hvilket	både	kan	være	en	

styrke	og	en	svaghed.	En	styrke	fordi	informanterne	står	ved	det,	de	siger,	og	Efterskolen	kan	derved	
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inddrages	troværdigt	i	undersøgelsen.	Det	kan	også	være	en	svaghed,	hvis	informanter	tænker	for	

meget	over,	om	deres	udtalelser	kan	påvirke	deres	virke	efterfølgende	og	dermed	ikke	har	svaret	

helt	sandfærdigt.	Jeg	har	derfor	valgt	at	gøre	informanterne	anonyme.	Interviewene	blev	afholdt	på	

Efterskolen,	som	skaber	et	trygt	rum	i	informanternes	vante	omgivelser.			

	

Præsentation	af	informanterne:		
Informant	1	er	28	år	og	har	været	uddannet	 i	 fire	år,	og	alle	fire	år	har	 informanten	arbejdet	på	

Efterskolen	 i	 Jylland.	 Han	 er	 uddannet	 i	 linjefagene	matematik,	 fysik/kemi	 og	 idræt.	 Derudover	

underviser	han	også	i	mountainbike	og	friluftsliv.		

	

Informant	 2	 er	 30	 år	 og	 har	 en	 særlig	 uddannelsesbaggrund,	 idet	 han	 har	 læst	 energiteknik	 og	

ingeniørretning	og	taget	en	bachelor	i	dette	fra	Aalborg	Universitet.	Efterfølgende	har	han	læst	to	

år	på	Den	Frie	Lærerskole	i	Ollerup,	hvor	han	i	denne	forbindelse	har	haft	et	års	praktik.	Derefter	

har	han	arbejdet	et	år	på	Hald	Ege	Efterskole	og	nu	i	gang	med	sit	første	år	på	Efterskolen	i	Jylland.	

I	forbindelse	med	Den	Fri	Lærerskole	har	Informant	2	linjefagene	matematik,	natur/teknik,	biologi	

og	geografi.	

	

Informant	3	er	45	år	og	har	været	uddannet	i	fem	år,	og	alle	fem	år	har	Informant	3	arbejdet	på	

Efterskolen	 i	 Jylland.	Han	er	uddannet	 i	 linjefagene	matematik	og	biologi.	 Informant	3	anvender	

meget	viden	fra	tidligere,	da	han	har	læst	medicin	i	mange	år	og	dermed	har	en	medicinsk	baggrund.	

Derudover	underviser	Informant	3	også	i	fotografi.	

	

Informant	4	er	39	år,	har	været	uddannet	siden	2002	og	været	ansat	på	Efterskolen	i	Jylland	siden.	

Han	 er	 uddannet	 i	 linjefagene	 fysik/kemi,	 biologi,	 matematik	 og	 idræt.	 Informant	 4	 blev	

viceforstander	i	2007.	

	
Bearbejdning	af	empiri	
Alle	interviews	er	optaget	og	derefter	transskriberet.	Ifølge	Brinkmann	og	Tanggaard	er	det	en	fordel	

at	transskribere	relativ	kort	tid	efter	interviewet,	mens	interviewet	er	i	frisk	erindring.	Dette	skyldes,	

at	 en	mængde	 af	 informationen	 går	 tabt	 under	 transskribering,	 hvilket	 kan	 være	 informantens	

kropssprog	 og	 stemmeføring	 (Brinkmann	 &	 Tanggaard,	 2015,	 s.	 43-50).	 En	 af	 de	 bedst	 kendte	
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transskriberingsmetoder	er	Gail	Jeffersons	system,	hvor	man	går	helt	tæt	på	det	talte	sprog.	Denne	

metode	er	yderst	 tidskrævende,	eftersom	man	transskriber	 toneleje,	 tonefald,	 stemmevolumen,	

tidsangivelser	m.m.	(Brinkmann	&	Tanggaard,	2015,	s.	43).		

Jeg	har	valgt	at	lade	mig	inspirere	af	Gail	Jeffersons	system	ved	at	anvende	tidsangivelser	og	gå	tæt	

på	det	 talte	 sprog	 i	 form	af	 ”øh”	og	”øhm”	 i	 transskriberingen,	 samt	noteret	når	 informanterne	

griner	m.m.	Det	talte	sprog	er	vigtigt	at	belyse,	da	det	kan	indikere	informanternes	usikkerhed	eller	

tvivl	 og	 påvirke	 troværdigheden.	 I	 forlængelses	 heraf	 vil	 den	 hermeneutisk	 tilgang,	 hvor	

fortolkningen	er	i	spil,	blive	nemmere.	Informanternes	usikkerhed	eller	tvivl	i	bestemte	spørgsmål	

vil	 være	 vigtigt	 at	 belyse	 i	 forhold	 til	 min	 problemstilling.	 Dette	 mener	 jeg	 er	 vigtigt,	 fordi	

tværfaglighed	i	naturfag	og	den	fællesfaglige	naturfagsprøve	først	er	blevet	implementeret	siden	

sommeren	2016	og	dermed	helt	nyt	i	folkeskolens	formålsparagraf.		

	

Eftersom	jeg	har	en	hermeneutisk	tilgang,	hvor	der	 lægges	vægt	på	beskrivelse	og	fortolkning	af	

meningsindholdet,	har	jeg	valgt	at	kode	mine	transskriptioner.	Ifølge	Brinkmann	og	Tanggaard	kan	

kodning	 skabe	 overblik,	 som	 kan	 anvendes	 til	 sammenligninger,	 kontraster	 og	 optællinger	

(Brinkmann	&	Tanggaard,	2015,	s.	47-48).	Inden	man	går	i	gang	med	kodningen,	skal	intervieweren	

gøre	sig	klart,	om	kodning	skal	være	datadrevne	eller	begrebsdrevne.	Ved	datadrevne	koder	har	

intervieweren	 ikke	 lagt	 sig	 fast	 på	 koderne,	 og	 dermed	 opstår	 kodningen	 induktiv.	 Hvis	 det	 er	

begrebsdrevne	koder,	så	har	intervieweren	lagt	sig	fast	på	koderne	ud	fra	teori,	litteratur	og/eller	

hypoteser	(Brinkmann	&	Tanggaard,	2015,	s.	47-48).	Under	min	kodning	har	jeg	forsøgt	at	lave	et	

samspil	mellem	datadrevne	og	begrebsdrevne	koder,	fordi	jeg	mener,	at	jeg	har	en	forforståelse	af	

emnet.	 Forforståelsen	 gør	 sig	 gældenden	 gennem	 praksis	 erfaring	 og	 efterfølgende	 undersøgt	

videre	på	Undervisningsministeriet	hjemmeside,	samt	Danmarks	læringsportal.	Jeg	har	derfor	en	for	

udtaget	viden	om,	hvad	jeg	leder	efter	men	ikke	fastlagt,	hvilke	teoretiske	begreber	jeg	koder	efter.	

Derfor	er	der	under	min	kodning	størst	vægt	på	de	datadrevne	koder,	hvilket	giver	mulighed	for	ny	

undren	og	synsvinkler	på	min	problemformulering.		
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Forskning	
For	at	opnå	højere	validitet	på	min	undersøgelse	har	jeg	valgt	at	supplere	med	et	forskningsprojekt	

af	navnet:	Evaluering	af	ny	tværfaglighed	i	naturfagene	(Krogh,	Daubjerg,	&	Ormstrup,	u.å.).	Dette	

vil	i	det	følgende	betegnes	som	forskningsprojektet.	

Forskningsprojektet	 undersøger	 indførelsen	 af	 den	 nye	 fællesfaglige	 naturfagsprøve	 ud	 fra	 de	

folkeskoler,	 som	 er	 udvalgt	 til	 at	 afprøve	 naturfagsprøven	 i	 skoleåret	 2015/2016,	 inden	 det	 fra	

skoleåret	2016/2017	blev	et	lovkrav.	Forskningsprojektets	undersøgelser	tager	udgangspunkt	i	en	

kombination	af	klasserumsobservation,	interviews	af	enkelte	lærere	og	en	survey	undersøgelse	af	

en	 større	population	af	naturfagslærere	 i	overbygningen.	 Surveyen	anvendes	 i	undersøgelsen	af	

opgavens	problemstilling,	da	den	er	lavet	på	almene	folkeskoler	og	kan	supplere	mine	undersøgelser	

på	efterskolen	og	dermed	forhøje	validiteten.	Resultaterne	er	ikke	tilgængelig	på	internettet	endnu,	

men	i	dialog	med	Lars	Brian	Krogh	har	jeg	fået	tildelt	resultaterne	af	Survey	undersøgelsen.	Det	er	

udelukkende	min	egen	fortolkning	af	udvalgte	resultater,	når	disse	anvendes	i	opgaven.		

Begrebs	afklaring		
I	følgende	afsnit	redegøres	der	for	begreberne	funktionel-	og	formel	tværfaglighed	samt	særkende,	

da	dette	er	relevant	for	at	forstå	og	arbejde	med	problemformuleringen.	Samtidigt	er	dette	vigtigt	

for	 at	 opnå	 bedre	 forståelse	 af	Undervisningsministeriets	 forklaring	 af	 arbejdstilgange	mod	 den	

fællesfaglige	naturfagsprøve.	Derudover	vil	det	hjælpe	den	interesserede	læser	og	forfatter	videre	

i	opgaven	med	en	fælles	og	enslydende	forståelse	af	problemformuleringen.		Senere	i	opgaven	vil	

fælles	faglighed	blive	nævnt,	hvilket	er	det	samme	som	tværfaglighed,	men	det	skal	understreges,	

at	der	er	to	former	for	tværfaglighed.		

	
Funktioneltværfaglighed	
Den	funktionelle	tværfaglighed	kaldes	også	for	den	problemstyret	tværfaglighed	(Outzen	&	Outzen,	

2006).	Dette	betyder,	at	undervisningen	 tager	 sit	udgangspunkt	 i	en	 fælles	problemstilling,	hvor	

fagenes	indhold	anvendes	funktionelt	i	relation	til	at	belyse	og	bearbejde	problemstillingen.	Dette	

kan	for	eksempel	være	en	problemstilling	omhandlede	Fukushima	ulykken	i	2011.	Her	kan	man	i	

geografi	 diskutere	 placering	 af	 atomkraftværker	 ved	 at	 anvende	 viden	 om	 pladetektonik.	 I	

fysik/kemi	kan	eleverne	anvende	deres	viden	om	atomer,	atomprocesser	og	stråling	til	at	forklare	

og	 forstå,	 hvordan	 et	 atomkraftværk	 fungerer,	 samt	 se	 på	 dens	 svagheder	 i	 forbindelse	 med	

pladetektonik.	 Biologi	 vil	 kunne	 anvende	 viden	 indenfor	 gen	 og	 genmutation	 til	 at	 belyse	
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konsekvenserne	af	ulykken.	Ifølge	Søren	Harnow	Klausen,	dansk	filosof,	bidrager	problemstillingen	

til	at	vise	mening	mellem	fagene	og	træner	relevante	kompetencer	(Klausen,	2011a,	s.	80).		

	
Formeltværfaglighed		
Ved	den	formelletværfaglighed	arbejder	fagene	faginddelt	med	et	fælles	emne	(Outzen	&	Outzen,	

2006).	Læreteamet	finder	et	fælles	emne,	og	efterfølgende	sikrer	lærerne	i	de	enkelte	fag	hvilke	mål	

og	kompetencer,	der	kan	blive	opfyldt	i	forbindelse	med	Fælles	Mål.	Dermed	kan	lærerne	se,	hvad	

de	forskellige	fag	kan	bidrage	med,	samt	hvilket	stof	og	indhold	der	er	lagt	op	til	i	det	valgte	emne.	

Ifølge	Hans	Jørgen	Kristensen,	lektor	i	pædagogik,	betegnes	formel	tværfaglighed	også	som	et	fagligt	

sammenskudsgilde	(Kristensen,	2007,	s.	82).	Det	skal	understreges,	at	i	den	formelle	tværfaglighed	

samarbejder	fagene	ikke	om	at	løse	en	fælles	problemstilling.		

Særkende		
Den	Danske	Ordbog	definerer	ordet	særkende	på	følgende	måde:	

	

Særligt	karakteristisk	egenskab	eller	træk	ved	nogen	eller	noget	(Den	Danske	Orbog:	

Moderne	dansk	sprog,	u.å.a).	

	

I	 forhold	 til	 opgaven	 vil	 denne	 definition	 anvendes	 i	 forhold	 til	 karakteristiske	 egenskaber	 ved	

biologifaget	i	form	af	bestemte	arbejdsmetoder	og	værktøjer.		

Juridisk	tværfaglighed		
I	marts	2015	fremsatte	Folketinget	forslag	om	lovændring	af	folkeskoleloven	hermed	indførelse	af	

en	praktisk-mundtlig	fælles	prøve	i	fysik/kemi,	biologi	og	geografi,	hvilket	skulle	erstatte	den	bundne	

praktiks-mundtlige	 prøve	 i	 fysik/kemi	 (Antorini,	 2015).	 Derudover	 står	 der	 følgende	 i	

Folkeskolelovens	paragraf	5:	

	
Indholdet	i	undervisningen	vælges	og	tilrettelægges,	så	det	giver	eleverne	mulighed	for	

faglig	 fordybelse,	overblik	og	oplevelse	af	 sammenhænge.	Undervisningen	 skal	give	

eleverne	mulighed	for	at	tilegne	sig	de	enkelte	fags	erkendelses-	og	arbejdsformer.	I	

vekselvirkning	 hermed	 skal	 eleverne	 have	mulighed	 for	 at	 anvende	 og	 udbygge	 de	

tilegnede	kundskaber	og	færdigheder	gennem	undervisningen	i	tværgående	emner	og	

problemstillinger	(Retsinformation,	2016).	
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Udover	den	praktisk-mundtlig	fælles	prøve	i	naturfag,	vil	der	også	være	en	skriftlig	prøve	i	form	af	

multiple	choice.	Fysik/kemi,	biologi	og	geografi	 indgår	alle	 i	udtrækningspuljen,	hvor	eleven	skal	

udføre	en	skriftlig	prøve	i	ét	af	de	tre	naturfaglige	fag.	Den	fællesfaglige	naturfagsprøve	skal	tage	

udgangspunkt	i	mindst	seks	fællesfaglige	undervisningsforløb.	Disse	seks	undervisningsforløb	skal	

gennemføres	 i	 trinforløbet	7.-9.	klasse	(Undervisningsministeriet,	2016a).	Den	fælles	prøve	tager	

udgangspunkt	i	en	naturfaglig	problemstilling,	hvor	alle	tre	naturfag	indgår.	Eleverne	skal	udvikle	og	

arbejde	 med	 følgende	 kompetencer:	 undersøgelse,	 modellering,	 perspektivering	 og	

kommunikation.	 Dette	 skal	 organiseres	 gennem	 problemorienteret	 projektarbejde.	 Elevernes	

kompetencer	 med	 at	 formulere	 en	 problemformulering	 og	 arbejde	 med	 naturfaglige	

problemstillinger	 skal	 ske	 gennem	en	progression	 i	 undervisningen	 fra	 syvende	 til	 niende	klasse	

(Undervisningsministeriet,	2016a).		

Naturfagsteamet	skal	vælge	mindst	fire	ud	af	de	seks	fælles	faglige	fokusområder,	som	opgives	til	

eksamen.	 Opgivelserne	 skal	 indeholde	 stof	 fra	 niende	 klassen,	 men	 kan	 også	 omfatte	 stof	 fra	

ottende	klasse.	De	seks	fælles	faglige	fokusområder	er:	

	
• Produktion	med	bæredygtig	udnyttelse	af	naturgrundlaget	

• Bæredygtig	energiforsyning	på	lokalt	og	globalt	plan	

• Drikkevandsforsyning	for	fremtidige	generationer	

• Den	enkeltes	og	samfundets	udledning	af	stoffer	til	atmosfæren		

• Strålingsvirkning	på	levende	organismers	levevilkår	

• Teknologiens	betydning	 for	menneskers	 sundhed	og	 levevilkår	 (Undervisningsministeriet,	

u.å.a)	

Ifølge	 undervisningsministeriet	 er	 der	 i	 vores	 samfund	 et	 stort	 behov	 for	 unge	 med	

naturvidenskabelige	 og	 tekniske	 uddannelser,	 både	 nu	 og	 i	 fremtiden.	 Derfor	 er	 det	 vigtigt,	 at	

naturfagene	tager	udgangspunkt	i	autentiske	kontekster	og	problemstillinger	fra	virkeligheden,	da	

dette	kan	vise	eleverne	mulighederne	indenfor	naturvidenskabelige	uddannelser.		 	
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Samtidig	 er	 hensigten	 med	 de	 fælles	 faglige	 fokusområder	 at	 styrke	 elevernes	 arbejde	 med	

naturfaglige	 kompetencer	 og	 øge	 elevernes	 motivation	 indenfor	 naturvidenskabelige	 fag	 og	

interessen	 for	 videre	uddannelse	 indenfor	de	naturvidenskabelige	 fag	 (Undervisningsministeriet,	

u.å.a).		

	

Undervisningsministeriet	har	opgivet	rammer	og	mål	for	den	nye	kompetencemålsprøve,	dog	er	der	

i	 høj	 grad	 mulighed	 for,	 at	 den	 enkelte	 skole	 kan	 bestemme,	 hvordan	 de	 vil	 gribe	 selve	

struktureringen	 og	 undervisningen	 an	 i	 de	 forskellige	 fællesfaglige	 perioder.	

Undervisningsministeriet	er	kommet	med	tre	forskellige	forslag	på,	hvordan	der	kan	arbejdes	med	

de	 fælles	 faglige	 fokusområder.	 Dette	 er	 i	 forhold	 til	 sammensætning	 af	 faglokaler,	 skema	 og	

lærerbemanding.	 De	 tre	 modeller	 er	 følgende:	 Fagopdelt	 tilgang,	 fagintegreret	 tilgang	 og	

naturfagligt	projektarbejde	(Undervisningsministeriet,	u.å.a).	I	det	følgende	vil	der	komme	en	kort	

redegørelse	af	de	tre	modeller,	da	 jeg	mener,	at	dette	er	 relevant	 i	 forhold	 til	at	se,	hvordan	et	

lærerteam	kan	samarbejde	og	arbejde	med	de	fælles	faglige	fokusområder.		

	
Fagopdelt	tilgang	
I	den	fagopdelte	tilgang	planlægger	naturfagslærerne	i	fællesskab	de	overordnede	rammer	for	de	

fælles	 faglige	 fokusområder.	Dette	 indebærer	blandt	andet	hvilke	kompetencer,	der	 skal	 lægges	

vægt	på,	hvordan	disse	bliver	understøttet.	Derudover	hvilke	færdigheds-	og	vidensmål	der	er	fokus	

på,	 læringsmål	 for	 forløbene,	 elevernes	 arbejdsformer,	 praktiske	 og	 teoretiske	 tilgange,	 krav	 til	

forløbets	 afslutning	 i	 form	 af	 produkt,	 fremlæggelse	 og	 evaluering.	 De	 fælles	 faglige	 forløb	

igangsættes	 med	 en	 fælles	 opstartslektion,	 hvor	 elevernes	 problemstillinger	 m.m.	 udarbejdes	 i	

samarbejde	med	lærerne.	Under	de	fælles	faglige	forløb	vil	eleverne	arbejde	med	biologiindholdet	

i	 biologitimerne,	 fysik/kemiindholdet	 i	 fysik/kemitimerne	 og	 ligeledes	 for	 geografi.	 Til	 slut	 i	

forløbene	 vil	 elevernes	 udbytte	 bliver	 evalueret	 i	 forhold	 til	 de	 opstillede	 læringsmål	

(Undervisningsministeriet,	u.å.a).		

	
Fagintegreret	tilgang	
Den	 fagintegreret	 tilgang	 har	 samme	 tilgang,	 som	 den	 fagopdelte	 tilgang.	 Dog	 skelnes	 der	 ikke	

imellem	 fagene	 i	 den	 fagintegreret	 tilgang.	 Det	 betyder,	 at	 der	 ikke	 skelnes	 mellem	 biologi-,	

fysik/kemi-	og	geografilektioner.		 	
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Eleverne	 arbejder	 derfor	 med	 hvert	 af	 de	 fælles	 faglige	 fokusområder,	 som	 ét	 samlet	 projekt.	

Naturfagslærerne	drøfter,	 hvordan	 lærerne	 kan	 vejlede	deres	elever	 i	 fag,	 som	 ikke	er	 ens	eget	

undervisningsfag.	 Derudover	 drøftes,	 hvordan	 lærerne	 kommunikerer	 undervejs	 i	 faglige	

problematikker,	og	hvordan	lærerne	kan	støtte	hinanden	i	at	vurdere	elevernes	arbejde.	Ligesom	i	

den	 fagopdelt	 tilgang	 vil	 der	 være	 en	 opstartslektion,	 hvor	 elevernes	 problemstillinger	 m.m.	

udarbejdes	 i	 samarbejde	 med	 lærerne.	 Eleverne	 arbejder	 nu	 med	 deres	 problemstilling	 i	

naturfagstimerne,	hvor	det	igen	skal	understreges,	at	der	ikke	skelnes	mellem	de	tre	fag.	Projektet	

afsluttes	 med	 en	 evaluering	 omkring	 elevernes	 udbytte	 i	 forhold	 til	 de	 opstillede	 læringsmål	

(Undervisningsministeriet,	u.å.a).		

	
Naturfagligt	projektarbejde	
I	det	naturfaglige	projektarbejde	er	det	helt	centralt,	at	der	er	afsat	sammenhængende	tid	i	form	af	

længerevarende	arbejdstid.	Her	foreslår	Undervisningsministeriet,	at	det	kan	være	to	dage,	en	uge	

eller	 hver	 dag	 i	 en	 skole-uge	 fra	 10.30-15.00.	 Naturfagslærerne	 drøfter	 sammen	 spørgsmål	 og	

områder,	 som	 er	 gældende	 for	 den	 fagopdelte-	 og	 fagintegrerede	 tilgang.	 Derudover	 skal	

naturfagslærerne	forholde	sig	til,	hvordan	den	naturfaglige	problemstilling	kan	forholde	sig	til	andre	

fag,	som	ikke	er	biologi,	fysik/kemi	eller	geografi.	Samtidig	skal	lærerne	overveje	og	tage	stilling	til,	

hvordan	 naturfagslærerne	 kan	 samarbejde	med	 andre	 kollegaer	 især	 i	 forhold	 til	 naturfagenes	

faglige	sprog	og	tekstkarakteristikas.	Desuden	skal	der	koordineres,	så	eleverne	kan	få	vejledning	af	

en	naturfagslærer	under	det	praktiske	arbejde.	Både	naturfagslærere	og	 ikke	naturfagslærere	er	

alle	med	i	planlægningen	og	opstartsfasen.	Undervisningsministeriet	anbefaler,	at	der	arbejdes	med	

en	problemstilling	op	til	projektforløbet	 i	de	 fag,	der	 indgår.	Ofte	vil	et	projekt	afsluttes	med	en	

fremlæggelse	eller	et	produkt.	Projektet	evalueres	på	samme	vis,	som	de	ovenstående	to	tilgange	

(Undervisningsministeriet,	u.å.a).					

	

Undervisningsministeriet	gør	opmærksom	på,	at	der	er	mange	andre	måder	at	arbejde	på	med	de	

fællesfaglige	fokusområder.		
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Hvorfor	tværfaglighed?	
Foregående	afsnit	suppleres	af	Søren	Harnow	Klausens	argumenter	for,	hvorfor	tværfaglighed	skal	

indføres	i	folkeskolen	i	form	af	fagligt	samspil.	Jeg	er	opmærksom	på,	at	Klausens	tilgang	til	fagligt	

samspil	udspringer	sig	i	gymnasiale	uddannelser.	Men	eftersom	folkeskolen	forbereder	eleverne	på	

at	tage	en	ungdomsuddannelse,	så	kan	denne	teoretiske	tilgang	anvendes	som	argumentation	for	

fagligt	samspil	i	folkeskolen.	Klausen	udtaler	rationalet	for	fagligt	samspil	på	følgende	måde:	

	

Det	er	nødvendigt	at	styrke	det	faglige	samspil,	fordi	samfundsudviklingen	stiller	stadig	

større	krav	til	samarbejde	på	tværs	af	fag	i	forskning,	uddannelse	og	erhvervslivet,	og	

fordi	 det	 voksende	 udbud	 af	 informationer,	 viden	 og	 handlingsmuligheder	 gør	 det	

vigtigt	at	fremtidens	borgere	bliver	i	stand	til	at	foretage	kvalificerede	valg	og	anvende	

viden	uafhængigt	af	en	snæver	og	veldefineret	fagsammenhæng	(Klausen,	2011b,	s.	

34).		

	

I	forlængelse	heraf	uddyber	Klausen	informationssamfundet	som	en	begrundelse	for	fagligt	samspil.	

Informationssamfundet	er	betegnelse	for	udbuddet	af	viden	og	information.	Hermed	menes,	at	vi	i	

dag	bliver	leveret	med	stort	udbytte	af	viden	pga.	nye	informations-	og	kommunikationsteknologier,	

hvilket	stiller	store	krav	til	modtagernes	evne	til	at	vurdere,	udvælge	og	anvende	information.	Derfor	

er	det	ifølge	Klausen	vigtigt,	at	vi	uddanner	kritiske	forbrugere	(Klausen,	2011b,	s.	35).	Derudover	

kommer	videnskaben	og	forskning	til	at	spille	en	større	rolle	i	vores	samfund,	hvor	forskellige	former	

for	 videnskabelige	metoder	 bliver	 vurderet.	 Det	 er	 her,	 det	 faglige	 samspil	 vil	 give	 eleverne	 et	

kendskab	til	videnskabens	stærke	og	svage	metoder.		

	

Et	andet	argument	for	 fagligt	samspil	er	kreativitet.	Vi	 lever	 i	et	samfund,	hvor	virksomheder	og	

institutioner	hele	tiden	skal	udvikle	sig	og	komme	med	nye	ideer.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	eleverne	

får	 lov	 at	 være	 kreative	 og	 dermed	 udvikler	 deres	 innovationskompetence.	 Klausen	 mener,	 at	

kreativiteten	fremmes	markant	ved	at	gå	på	tværs	af	 fag	(Klausen,	2011b,	s.	62-63).	Dette	 leder	

tilbage	til	Undervisningsministeriets	holdning	til,	at	fagligt	samspil	kan	øge	elevernes	motivation,	

hvilket	kan	medvirkes	af,	at	eleverne	får	mulighed	for	at	tænke	kreativ.		
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Afslutningsvis	vil	jeg	supplere	ovenstående	med	Svein	Sjøbergs	fire	argumenter	for,	hvorfor	naturfag	

er	vigtig.	Sjøberg	er	professor	i	naturfagsdidaktik	og	har	følgende	fire	argumenter	for	naturfagene:	

	

1. Økonomiargumentet:	Naturfag	som	lønsom	forberedelse	til	erhverv	og	uddannelse	i	et	

højtteknologisk	og	videnskabsbaseret	samfund.	

2. Nytteargumentet:	Naturfag	til	praktisk	beherskelse	af	dagliglivet	i	et	moderne	samfund.	

3. Demokratiargumentet:	 Naturvidenskabelig	 kundskab	 er	 vigtigt	 for	 informeret	

meningsdannelse	og	ansvarlig	deltagelse	i	demokratiet.	

4. Kulturargumentet:	 Naturvidenskaben	 er	 en	 vigtig	 del	 af	 menneskets	 kultur.	 (Sjøberg,	

2012a,	s.	190)	

	

Både	 økonomi-	 og	 nytteargumentet	 supplerer	 Klausen,	 og	 derfor	 vil	 jeg	 uddybe	 Sjøbergs	

demokratiargument,	da	jeg	som	kommende	naturfagslærer	ser	dette	som	et	afgørende	argument.	

Ifølge	Sjøberg	er	det	vigtigt	at,	for	at	et	menneske	skal	have	sit	virke	i	demokratiet	og	dermed	kunne	

påvirke	sin	egen	situation,	er	det	vigtigt,	at	man	forstår	den	(Sjøberg,	2012a,	s.	198).	Sjøberg	nævner	

nogle	 af	 de	 politiske	 udfordringer	 og	 dermed	 også	 menneskets	 politiske	 valg	 ved	 bl.a.	

drivhuseffekten,	 klimaændringer,	 globalopvarmning,	 energi,	 teknologien,	 den	 medicinske-	 og	

biologiske	udvikling	eller	det	klonede	får	Dolly	(Sjøberg,	2012a).	Derfor	er	det	vigtigt,	at	vi	har	en	

naturfaglig	dannelse,	når	vi	skal	tage	stilling	til	naturfaglige	problemstillinger.	Ifølge	Sjøberg	er	det	

vigtigt,	 at	 vi	 kan	 skelne	 mellem	 fup	 eller	 fakta,	 når	 der	 skal	 tages	 demokratiske	 beslutninger.	

Samtidig	 kan	 vi	 ikke	 kun	 tage	 beslutninger	 ud	 fra	 en	 naturvidenskabelig	 indsigt,	 fordi	 vores	

samfundsmæssige	 afgørelser	 er	 tæt	 forbundet	 mellem	 naturvidenskaben	 og	 etiske	

problemstillinger	(Sjøberg,	2012a,	s.	201).	Derfor	er	naturfag	ikke	kun	vigtigt	i	forhold	til	viden	og	

kunnen,	men	en	del	af	et	menneskes	dannelse	til	at	kunne	medvirke	i	et	demokratisk	samfund.			

Biologi	fagets	særkende		
Alle	fag	i	skolen	har	deres	eget	sprog	og	arbejdsværktøjer,	og	her	er	biologi	ingen	undtagelse.	Inden	

biologi	fagets	særkende	uddybes,	så	defineres	hvad	et	fag	er.		 	
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Følgende	definition	forekommer	i	Den	Danske	ordbog	ved	opslag	af	fag:	

	

1. Afgrænset	vidensområde	der	studeres	eller	undervises	i	på	en	skole,	et	universitet	

eller	en	anden	læreanstalt	(Den	Danske	Ordbog:	Moderne	dansk	sprog,	u.å.b)	

	

Hans	Jørgen	Kristensen	anvender	også	ovenstående	definition	på	fag.	Ifølge	Kristensen	er	der	i	takt	

med	 samfundsudviklingen	 kommet	 flere	 og	 flere	 fag	 til,	 hvilket	 medfører	 et	 kompliceret	

faglandskab.	 I	 dette	 faglandskab	 er	 det	 svært	 at	 afgrænse	 og	 holde	 overblikket	 over	 fagene.	

Samtidig	er	fagene	ikke	længere	enkle	og	faktiske	størrelser,	men	sociale	konstruktioner	som	hele	

tiden	ændres	(Kristensen,	2007).		

	

Det	følgende	vil	indeholde	en	redegørelse	af,	hvad	biologifagets	undervisning	skal	indeholde	ifølge	

Undervisningsministeriet,	og	hvilke	egenskaber	faget	har,	som	adskiller	det	fra	de	andre	naturfaglige	

fag.	

I	biologifaget	er	der	nogle	helt	bestemte	arbejdsmetoder	og	værktøjer,	der	skal	opfyldes.	I	fagformål	

for	faget	biologi	står	følgende:	

	

Stk.	2.	Elevernes	 læring	skal	baseres	på	varierede	arbejdsformer,	som	i	vidt	omfang	

bygger	 på	 deres	 egne	 iagttagelser	 og	 undersøgelser,	 bl.a.	 ved	 laboratorie-	 og	

feltarbejde.	 Elevernes	 interesse	 og	 nysgerrighed	 over	 for	 natur,	 biologi	 og	

naturvidenskab	 og	 teknologi	 skal	 udvikles,	 så	 de	 får	 lyst	 til	 at	 lære	 mere	

(Undervisningsministeriet,	u.å.b).	

	

Jeg	 har	 derfor,	 som	 kommende	 biologilærer	 stor	 fokus	 på,	 at	 eleverne	 skal	 have	 varierede	

arbejdsformer,	 og	 især	 laboratorie-	 og	 feltarbejde	 skal	 udgøre	 en	 vigtig	 del	 i	 undervisningen.	

Gennem	 erfaringer	 i	 praksis	 antager	 jeg,	 at	 interessen	 for	 naturen	 ikke	 kan	 skabes	 ved	 blot	 at	

fortælle	eleverne	om	det,	men	de	skal	derimod	ud	i	naturen	og	opleve	den	på	egen	hånd.	Dette	

understøttes	af	Undervisningsministeriet	under	vejledning	for	faget	biologi	punkt	4.3.	Her	uddybes	

det,	 at	det	er	 vigtigt,	 at	eleverne	 får	mulighed	 for	at	opleve	naturen	og	udvikle	deres	kendskab	

gennem	at	se,	lugte,	røre	eller	smage	på	genstande	og	fænomener.		 	
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Eleverne	skal	gennem	det	praktiske	arbejde	skabe	forbindelser	mellem	genstande,	tankegange	og	

teorier	(Undervisningsministeriet,	u.å.c).		

Eleverne	skal	anvende	bestemte	teknikker	 i	deres	undersøgende	arbejde	 i	 form	af	at	observere,	

måle,	indsamle,	klassificere,	dissekere,	dyrke,	mikroskopere	og	bruge	stereolup.	Disse	teknikker	får	

deres	 bedste	 arbejdsbetingelser,	 når	 eleven	 laver	 laboratorie-	 og	 feltarbejde.	 Blandt	 andet	 ved	

klassificering,	hvor	eleven	skal	inddele	organismer	systematiks	efter	klassernes	indbyrdes	forhold.	

Dette	kan	være	når	eleven	arbejder	med	planter.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	eleven	selv	finder	disse	

planter	og	undersøger	dem.	Det	er	ikke	nok	at	se	billeder	af	forskellige	planter,	men	deres	sanser	i	

form	 af	 lugte,	 røre	 og	 se	 skal	 aktiveres.	 Derudover	 er	 dissekering	 af	 organismer,	 indsamling	 og	

anvendelsen	af	mikroskop	og	stereolup	helt	særligt	for	biologifaget.			

John	Dewey	
John	Dewey,	1859-1952,	var	professor	i	filosofi	og	pædagogik.	John	Dewey	er	i	dag	særlig	kendt	for	

sit	pædagogiske	udtryk	”learning	by	doing”	og	anvendes	meget	 i	 folkeskolen	 i	 form	af	praksisser	

omkring	erfaringspædagogik,	projektarbejde	og	elevcentrering	(Larsen,	2007).	Eftersom	at	eleverne	

skal	 arbejde	meget	projektorienteret	 i	 forbindelse	med	de	 fællesfaglige	 fokusområder	og	under	

naturfagsprøven,	finder	jeg	det	derfor	oplagt	at	anvende	John	Deweys	læringsteori.	Projektarbejde	

finder	 sted	 i	 den	 handlingsorienterede	 undervisning.	 Derfor	 defineres	 handlingsorienteret	

undervisning	ifølge	Jank	og	Meyer:		

	

Handlingsorienteret	undervisning	er	en	helhedsbetinget	og	elevaktiverende	undervisning,	hvor	

udformningen	af	undervisningsprocessen	bliver	styret	af	de	handlingsprodukter,	som	læreren	og	

eleverne	 aftaler	 med	 hinanden,	 sådan	 at	 håndens	 og	 åndens	 arbejde	 kan	 afbalanceres	 i	 et	

fornuftigt	forhold	til	hinanden	(Keiding	&	Wiberg,	2013,	s.	339).		

	

Handlingsorienteret	 didaktik	 er	 helhedsorienteret,	 hvilket	 består	 af	 følgende	 tre	 dimensioner:	

persondimensionen,	 indholdsdimensionen	 og	 socialdimensionen	 (Keiding	 &	 Wiberg,	 2013).	

Persondimension	er	et	udtryk	for,	at	eleven	skal	deltage	ved	at	sætte	sider	af	sig	selv	 i	spil	med	

andre	ord	”hånd	og	ånd”.	Eleven	skal	derfor	have	mulighed	for	at	forfølge	intellektuelle	og	sociale	

interesser	og	mål.		
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Den	indholdsmæssige	dimension	fortæller,	at	undervisningens	kundskaber	skal	læres	i	en	ikke-skole	

kontekst.	Det	er	især	her,	tværfaglighed	har	en	central	rolle,	fordi	den	oftest	vil	tage	udgangspunkt	

i	en	ikke-skole	kontekst.	Dette	ses	også	i	den	tværfaglige	naturfagsprøve,	hvor	problemstillinger	har	

et	samfundsmæssigt	og	historisk	udgangspunkt.	Eleverne	skal	altså	anvende	værktøjer,	som	de	kan	

drage	nytte	 af	 i	 et	 demokratisk	 samfund.	 Ifølge	Dewey	er	 det	 vigtigt,	 at	 eleverne	 arbejder	med	

værktøjerne	i	en	helhedsorientering	(Keiding	&	Wiberg,	2013,	s.	343).	Med	dette	menes,	at	eleverne	

skal	kunne	se	en	mening	og	et	mål	med	at	arbejde	med	en	given	situation	og	kontekst.		

Socialdimensionen	er	rettet	på	at	handlinger	ikke	skal	være	for	den	enkeltes	fordel,	men	rettet	mod	

fælles	fordel.	Derfor	forekommer	der	meget	gruppearbejde	i	den	handlingsorienteret	undervisning,	

da	dette	udvikler	elevernes	kompetencer	i	en	erhvervsrettet	tænkning	(Keiding	&	Wiberg,	2013,	s.	

344).	Ifølge	Deweys	uddannelses	tænkning	som	har	demokratiet,	dialog	og	samarbejde	som	et	mål,	

hvilket	hænger	sammen	med	Deweys	tanker	omkring	læring,	som	grundlæggende	er	social.	I	det	

følgende	vil	Dewey	bliver	uddybet.	

	

John	Deweys	udtryk	”learning	by	doing”	er	optaget	af,	at	eleven	lærer	ved	at	gøre	noget.	Det	vil	

sige,	at	eleven	skal	deltage	i	situationer,	hvor	eleven	kan	gøre	sig	erfaringer,	hvilket	er	afgørende	

for,	 at	 læring	 kan	 finde	 sted.	 Erfaringsprocessen	 sker	 løbende,	 hvor	 eleven	anvender	 forgående	

erfaringer	til	at	danne	udgangspunkt	for	fremtidige	erfaringer.	Denne	erfaringsproces	finder	sted,	

når	eleven	deltager	i	praktiske	og	undersøgende	læringsaktiviteter,	hvor	eleven	skal	reflektere	og	

rekonstruere	sine	erfaringer	 i	 interaktion	med	andre.	 I	 forlængelse	heraf	skal	det	ses	positivt,	at	

eleverne	 laver	 fejl	og	prøver	sig	 frem,	da	det	støtter	den	refleksive	dimension	og	dermed	støtte	

problemløsningskompetencen.	Det	er	derudover	vigtigt	at	 indholdet,	 som	eleverne	arbejde	med	

beskæftiger	 sig	 med	 virkelige	 problemstillinger,	 men	 hvor	 disse	 er	 medvirkende	 til	 at	 sikre	

indholdets	relevans	for	uddannelse	(Keiding	&	Wiberg,	2013).		

Opsamling		
Indtil	videre	i	opgaven	er	der	redegjort	for	Undervisningsministeriets	indførsel	af	den	fællesfaglige	

naturfagsprøve,	 samt	 vigtige	 begreber.	 Derudover	 en	 redegørelse	 for	 udvalgt	 og	 relevant	 teori,	

hvilket	vil	anvendes	i	analysen.	Jeg	vil	inddrage	mine	erfaringer	med	praktikken	på	Efterskolen,	hvor	

jeg	har	arbejdet	med	den	fagopdelte	tilgang	til	den	tværfaglige	undervisning.	Dette	er	vigtigt	for	den	

interesserede	 læser	at	 vide,	eftersom	der	er	 flere	måder,	man	kan	arbejde	med	 tværfaglighed	 i	
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undervisningen.	Derudover	skal	eleverne	på	efterskolen	nå	fire	fællesfaglige	fokusområder	på	ét	år,	

hvorimod	folkeskoler	med	fordel	kan	fordele	fokusområderne,	så	man	har	ét	i	ottende	klasse	og	tre	

i	niende	klasse.		

Analyse:	Tværfaglighedens	muligheder	og	begrænsninger	
I	analysen	vil	der	stilles	skarp	på	hvilke	muligheder	og	udfordringer,	der	er	ved	implementering	af	

tværfaglig	 undervisning	 med	 udgangspunkt	 i	 den	 fællesfaglige	 naturfagsprøve,	 samt	 hvordan	

biologilæreren	kan	indgå	i	et	naturfagsteam.	Der	anvendes	SWOT-analyse	som	et	redskab	til	dette.	

SWOT	står	for	strengths,	weaknesses,	opportunities	og	threats	med	andre	ord	styrker,	svagheder,	

muligheder	 og	 trusler	 (Betabox,	 u.å.).	 Anvendelsen	 af	 SWOT	 skaber	 overblik	 over	 de	 styrker,	

svagheder,	muligheder	og	trusler,	der	har	betydning	for	ovenstående.	Kodningen	i	mine	interviews	

og	udvalgte	citater	vil	være	markeret	med	fed	skrifttype	og	angiver	SWOT	elementerne.	 Jeg	vil	 i	

analysen	udfylde	SWOT-modellen	ud	fra	egne	erfaringer	i	forbindelse	med	tidligere	praktikperiode	

og	ud	fra	mine	informanters	udtalelser.	Efterfølgende	vil	jeg	uddybe	og	analysere	udvalgte	punkter	

ved	 at	 inddrage	 pointer	 fra	 informanterne	 og	 egne	 praktikerfaringer,	 samt	 teori	 og	

forskningsprojektet.	Nedenfor	ses	SWOT-modellen.	

			
(Boag,	2016)	
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For	at	udfylde	SWOT-modellen	er	der	blevet	 lavet	SWOT-analyse	 for	hvert	af	de	 fire	 interviews.	

Hvert	 interviews	er	blevet	gennemlæst	 fire	gange	 for	at	kode	styrker,	 svagheder,	muligheder	og	

trusler.	 Der	 er	 vedlagt	 et	 to	 siders	 uddrag	 af	 Informant	 4´	 interview,	 som	 illustrerer	 denne	

fremgangsmåde	 (Bilag	 2).	 Ud	 fra	 de	 fire	 SWOT-analyser	 blev	 der	 dannet	 et	mønstre	 efter	 endt	

kodning,	 og	 disse	 indgår	 i	 den	 samlede	 SWOT-analyse	 i	 opgaven.	 Nedenfor	 ses	 den	 samlede	

færdiggjorte	SWOT-analyse.		

	
	
Styrker	
Elevperspektiv:	

- Tværfaglige	sammenhænge	
- Elevens	dannelse		
- Refleksioner	ved	eleven		

Lærerperspektiv:	
- Kollega	samarbejde	og	udvikling	af	

lærerprofil			
- Ny	tænkning	af	undervisning		
- Ledelsen		
	

Svagheder		
Lærerperspektiv:	

- Fagets	dybde		
- Fagfaglige	ambitioner		
- Fagligt	overskud		
- Laboratorie-	og	feltarbejde	i	biologi	
- Forberedelsestid		

Muligheder		
- Øge	elevens	naturfaglige	interesse		
- Interesse	for	videre	uddannelse	

	

Trusler		
- Ingen	opskrift	fra	EMU	

	

	
Styrker		
Styrker	og	svagheder	er	elementer,	som	skolen	og	lærerteamet	selv	har	indvirkning	på,	og	dermed	

er	interne	faktorer.		

Tværfaglige	sammenhænge	og	elevens	dannelse	
Gennem	min	seneste	praktikperiode	på	Efterskolen	gjorde	 jeg	erfaringer	med,	hvordan	eleverne	

arbejdede	 tværfagligt	 ud	 fra	 samfundsfaglige	 problemstillinger.	 Jeg	 ser	 det	 som	 en	 styrke,	 at	

eleverne	 undersøger	 samfundsfaglige	 problemstillinger,	 fordi	 det	 er	 medvirkende	 til	 at	 danne	

eleverne	til	deltagelse	i	et	demokratisk	samfund.	I	min	praktik	underviste	jeg	i	strålingsvirkning	på	

levende	organismers	levevilkår,	som	et	fællesfagligt	fokusområde.	I	forbindelse	med	dette	erfarede	

jeg,	hvordan	eleverne	kunne	anvende	alle	tre	fag,	som	et	værktøj,	til	at	belyse	deres	problemstilling.	

Dette	 gjorde,	 at	 sammenhængen	 mellem	 de	 tre	 fag	 blev	 tydelig,	 og	 eleverne	 anvendte	 deres	

naturfaglige	 viden	 til	 at	 reflektere	 over	 de	 valg,	 de	 skal	 træffe	 som	myndige	 borgere,	 og	 hvilke	
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konsekvenser	disse	valg	kan	have.	Dette	er	også	en	af	Sjøbergs	argumenter	for	naturfagligdannelse,	

hvilket	yderligere	er	begrundet	og	argumenteret	for	i	afsnittet:	Hvorfor	tværfaglighed?	

	
Refleksioner	ved	eleven		
I	forlængelse	af	ovenstående,	så	er	det	en	stor	styrke,	at	eleverne	skal	anvende	deres	viden	til	at	

belyse	og	bearbejde	naturfaglige	problemstillinger.	Gennem	projektarbejdet	vil	eleverne	reflektere	

over	 deres	 faglige	 viden,	 og	 hvordan	 de	 kan	 anvende	 denne	 til	 at	 arbejde	 og	 belyse	 deres	

naturfaglige	problemstilling.	Ifølge	Dewey	er	det	vigtigt,	at	eleven	kan	se	meningen	med	projektet	

og	gøre	det	i	fællesskab	med	andre.	Jeg	erfarede	gennem	min	praktik,	at	disse	refleksioner	kommer	

til	udtryk	i	elevernes	samarbejde	i	form	af	spørgsmål	og	dialog.	Dette	stemmer	overnes	med	Deweys	

læringsteori,	hvor	eleverne	lærer	 i	 interaktion	med	andre.	Eleverne	kunne	se	vigtigheden	i	deres	

problemstilling,	 fordi	 den	 var	 samfundsmæssig	 relevant	 og	 dannende	 for	 deres	 virke	 i	 et	

demokratisk	samfund,	hvilket	var	medvirkende	til	at	gøre	den	helhedsorienteret.	Derudover	stødte	

eleverne	 på	 fejl	 i	 deres	 forsøgsarbejde,	 og	 til	 tider	mislykkedes	 deres	 forsøg.	 Her	 var	 eleverne	

tvunget	 til	 at	 reflektere	 over,	 hvad	 de	 kunne	 gøre	 anderledes	 eller	 hvilke	 fejlkilder	 og	 faktorer,	

forsøget	kunne	have.	Dette	leder	tilbage	på	Deweys	tankegang	om	at	se	fejl	som	noget	positiv,	hvor	

eleven	kan	anvende	sine	foregående	erfaringer	til	at	danne	udgangspunkt	for	fremtidige	erfaringer	

(Keiding	&	Wiberg,	2013).		

	
Samarbejde	mellem	kollegaer	og	udvikling	af	lærerprofil		
På	Efterskolen	sætter	naturfagsteamet	sig	sammen	 inden	et	nyt	skole	år	starter	og	planlægger	 i	

fællesskab	 de	 fire	 fællesfaglige	 fokusområder,	 som	 eleverne	 skal	 undervises	 í	 gennem	 året.	 I	

naturfags	teamet	er	der	seks	naturfagslærere	fordelt	på	tre	klasser,	som	består	af	både	niende	og	

tiende	klasses	elever.	Lærerne	taler	 i	 fællesskab	om	fokusområderne,	og	om	hvordan	de	enkelte	

mål	indenfor	hvert	fag	kan	spille	sammen	med	det	overordnede	fokusområde.	Jeg	havde	derfor	i	

mine	interviews	fokus	på	hvilke	muligheder	og	udfordringer,	der	kan	være	i	samarbejdet,	hvilket	

ville	kunne	hjælpe	med	at	belyse	problemformuleringen.	I	bearbejdning	af	mine	interviews	blev	der	

hurtigt	dannet	et	mønster	af,	at	 lærerene	 ikke	kun	fik	 faglig	sparring	gennem	samarbejdet,	men	

også	udviklede	deres	lærerprofil.		
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Informant	 3	 svarede	 følgende	 til,	 om	 der	 er	 nogle	 udfordringer	 ved	 at	 skulle	 samarbejde	 i	 et	

naturfagsteam:	

	

(…)	At	man	kommer	jo	aldrig	til	at	være	ligeså	dygtig,	som	hvis	man	havde	linjefag	i	

det	som	en,	der	har	det.	Og	så	kan	man	komme	til	at	føle,	at	man	ikke	er	klædt	nok	på	

og	blive	lidt	frustreret	over	det.	Ja	så	man	kan	godt	komme	ind	i	sådan	en,	ikke	krig,	

men	altså	at	man	forventer	af	hinanden,	og	man	er	også	nød	til	at	hjælpe	hinanden	

meget,	tænker	jeg.	Men	samtidig	så	er	det	også	fedt,	at	de	der	brænd	felter	der	kan	

være	mellem	fysik/kemi	og	biologi.	Det	er	fedt	at	kunne	sparre	med	sine	kollegaer	om	

for	eksempel	stråling,	hvordan	arbejder	I	med	det	indenfor	fysik/kemi	og	det	der	med	

at	få	nogle	andre	briller	på	det.	Det	kan	være	rigtig	godt.		

	

Ifølge	Informant	3	er	det	en	udfordring	at	vide,	hvad	man	forventer	af	hinanden.	Dette	fortolker	jeg,	

som	at	 det	 er	 vigtigt,	 at	 lærerne	 forventningsafstemmer	med	hinanden	og	er	 villig	 til	 at	 hjælpe	

hinanden	meget.	I	forlængelse	heraf	mener	Informant	3,	at	det	er	fedt	at	kunne	sparre	med	sine	

kollegaer,	 og	 jeg	 tolker,	 at	 det	 kan	 give	 nye	 perspektiver	 på	 det	 faglige	 indhold	 og	 dermed	

videreudvikle	ens	lærerprofil.			

Samtidig	udtaler	 Informant	3,	at	der	kan	være	nogle	brænd	 felter	mellem	 fysik/kemi	og	biologi,	

hvilket	vakte	interesse	og	slog	derfor	ordet	felt	op	i	Den	Danske	Ordborg,	hvor	fagområde	optræder	

som	synonym:	

	

Afgrænset	område	inden	for	en	videnskab	eller	et	fag;	område	som	nogen	har	særlig	

viden	om	(Den	Danske	ordbog:	Moderne	dansk	sprog,	u.å.c).	

	

Et	felt	må	altså	være	ment	som	lærerens	viden	indenfor	sit	eget	fag	og	i	forlængelse	heraf,	fortolker	

jeg	brænd	felter,	hvor	lærerens	egen	videns	felt	indenfor	sit	fag	møder	andre	videns	felter	fra	andre	

fag,	og	et	sammenspil	mellem	disse	opstår.	

Dette	 understøttes	 også	 af	 informant	 1’	 udtalelser	 om	 at	 samarbejde	 mellem	 kollegaer	 om	

tværfaglighed:	
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Jamen	det	er	da	en	kæmpe	udfordring.	Øh	god	udfordring.	(…)	Jeg	synes	det	gør	mig	

til	en	meget	bedre	lærer,	at	jeg	kan	få	lov	til	at	ramme	ind	over	nogle	af	de	andres	

fag.	 (…)	Det	er	helt	 tydeligt,	at	det	mærkes	 i	undervisningen,	at	biologilæreren	 lige	

pludseligt	skal	stå	og	fortælle	om,	hvordan	en	solcelle	virker	og	så	skifte	direkte	over	

til	 fotosyntesen	 og	 snakke	 om,	 lave	nogle	 koblinger	 der	 igås.	 Det	 giver	 da	 så	 god	

mening	for	eleverne,	men	det	er	da	en	svær	udgave.		

	

Informant	1	udtaler	direkte,	at	samarbejdet	omkring	tværfaglighed	gør	ham	til	en	bedre	lærer	og	

kan	lave	nogle	koblinger	mellem	fagene.	Jeg	tolker	dette,	som	værende	medvirkende	til	at	udvikle	

hans	professionelle	 lærerrolle	og	ligeledes	Informant	3´	udtalelse	om	at	få	nogle	andre	briller	på	

tingene.	

	

Ny	tænkning	af	undervisningen	og	ledelsen		
Den	fællesfaglige	naturfagsprøve	er	helt	nyt	for	lærerne,	og	dermed	skabes	der	også	nye	rammer	

for	undervisningen,	hvor	det	er	med	udgangspunkt	i	de	fællesfaglige	fokusområder.		

Informant	1	udtaler,	at	man	er	gået	fra	en	klassisk	struktur	til	en	ny	struktur	(Bilag	3.a).	Den	klassiske	

struktur	 tolkes	 som	 værende	monofagligt,	 hvor	 den	 nye	 struktur	 er	 tværfagligt.	 Derudover	 ser	

informant	1	det	 som	en	 fordel,	 at	det	er	et	nyt	 fag,	 fordi	 så	er	der	 ingen,	der	har	patent	på	de	

fællesfaglige	 fokusområder,	 hvilket	 kan	 gøre	 det	 nemmere	 for	 den	 enkelte	 lærer	 at	 tage	

naturfagsrollen	 på	 sig.	 Informant	 1	 udtaler	 nedenstående	 i	 forhold	 til,	 hvordan	 de	 arbejder	

tværfagligt.		

	

Men	det	gør,	at	det	er	nemmere	at	ryste	den	her	fysik	lærerolle	af	sig	og	gå	ind	i	det	

som	naturfagslærer,	 fordi	det	man	har	tilfælles	alle	sammen,	er	emnet.	Der	er	 ikke	

nogen	 der	 har	patent	 på	 det	 her	 emne,	 til	 gengældt	 så	 har	 vi	 så	 nogle	 forskellige	

værktøjer,	vi	byder	ind	med	(Bilag	3).	

	

Det	 er	 dog	 vigtigt	 at	 understrege,	 at	 den	 tværfaglige	 undervisning	 ikke	 er	 lig	 med	 et	 nyt	 fag.	

Undervisningsministeriet	 har	 implementeret	 en	 ny	 måde,	 hvorpå	 de	 tre	 naturfaglige	 fag	 skal	

samarbejde	og	ikke	et	nyt	fag.	Som	tidligere	nævnt	i	opgaven	så	har	Efterskolen	en	fagopdelt	tilgang	

til	den	tværfaglige	undervisning,	men	uanset	om	man	skulle	have	biologi,	fysik/kemi	eller	geografi,	
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så	stod	der	naturfag	på	skemaet.	Jeg	tolker	derfor	informant	1´	udtalelse	som	værende	nemmere	

at	samarbejde	tværfagligt,	hvis	 lærerne	ikke	kun	er	fokuseret	på	deres	eget	fag,	men	de	tre	fags	

samspil.	Derudover	mener	informant	1,	at	ledelsen	har	en	stor	indflydelse	på,	om	den	tværfaglige	

undervisning	får	de	bedste	arbejdsbetingelser	(Bilag	3.b).	Det	kræver,	at	ledelsen	lægger	nogle	timer	

om	og	økonomisk	prioriterer	den	tid,	der	skal	til.	

	

Jeg	oplevede	selv	 i	praktikken,	hvordan	 ledelsen	prioriterede	at	naturfagsteamet	ugentlig	havde	

møder.	På	disse	møder	blev	der	reflekteret	over,	hvordan	processen	gik	for	eleverne,	og	om	lærerne	

havde	ideer	til	hinandens	undervisning,	samt	sparrede	om	naturfaglige	problemstillinger.		

	
Svagheder		
Fagets	dybde	og	fagfaglige	ambitioner		
En	 af	 de	 helt	 store	 svagheder	 ved	 implementering	 af	 den	 tværfaglige	 undervisning	 og	

naturfagsprøve	 er,	 at	 fagets	 dybde	 mindskes	 eller	 går	 tabt	 til	 fordel	 for	 den	 tværfaglige	

sammenhæng.		

	

Interviewer:	Du	har	været	lidt	omkring	det	her	med	udfordringerne	og	mulighederne	

ved	at	arbejde	tværfagligt.	Hvis	du	nu	skulle	vælge	den	væsentlige	udfordring	ved	at	

arbejde	tværfagligt?	

Informant	3:	(…)	Øh	det	er	rigtig	rigtig	svært	at	nå	de	mål,	der	er	indenfor	det	enkelte	

fag.	Man	kommer	tit	kun	lige	til	at	ridse	i	overfalden.	Min	kæphest,	altså	genetikken,	

dna	arvelighed	og	mutation,	øh	der	er	det	rigtig	svært	at	nå	alt	det,	jeg	gerne	vil	nå	på	

fire	timer,	som	er	den	tid,	der	er,	når	vi	skal	arbejde	tværfagligt.	(…)	De	skal	have	en	

masse	kendskab	til	en	masse	naturfaglige	begreber,	men	jeg	synes	prisen,	altså	den	

faglige	dybde	falder	lidt	på	bekostning	af	eller	til	fordel	for	et	bredere	overblik.	

	

Alle	mine	 informanter	nævner	dette,	og	dermed	dannede	der	sig	et	mønster	efter	endt	kodning	

(Bilag	4).	Jeg	oplevede	selv	i	praktikken,	hvor	lidt	tid	der	var	til	at	gå	i	dybden	med	de	forskellige	fag,	

fordi	indholdet	var	hængt	op	på	en	samfundsrelevant	problemstilling.	Som	tidligere	nævnt	under	

afsnittet:	 Juridisk	 tværfaglighed,	 skal	 eleverne	 ifølge	 folkeskoleloven	 vekselvirke	 mellem	

fagligfordybelse	og	undervisning	i	tværgående	emne	og	problemstillinger.		 	
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Denne	faglige	fordybelse	er	tidmæssigt	ikke	muligt	i	niende	klasse,	fordi	lærerne	på	efterskolen	skal	

nå	fire	fælles	faglige	fokusområder.	Dette	gav	sig	også	tilkende	i	forskningsprojektet,	hvor	87	%	af	

lærerne	mener,	at	der	er	for	lidt	tid	til	at	opnå	de	enkelte	mål	i	fagene	(Bilag	6.a).	Jeg	tolker	dette	at	

pga.	den	manglende	tid,	så	er	det	også	svært	at	komme	i	dybden	med	det	faglige	indhold	fagene.		

	

Lærerens	fagfaglige	ambitioner	er	som	regel	altid	en	styrke	men	i	forhold	til	at	skulle	samarbejde	i	

et	naturfagsteam,	kan	det	være	en	svaghed.	Informant	3	udtaler	følgende	til	spørgsmålet,	om	der	

er	nogle	udfordringer	ved	at	skulle	samarbejde	i	et	naturfagsteam.	

	

Ja	for	pokker.	Der	er	nogle,	 ikke	så	meget	på	vores	skole,	men	når	man	er	ude	som	

censor,	så	kan	man	godt	mærke,	særligt	det	her	med	den	faglige	stolthed	(…)(Bilag	4).		

	

Ifølge	Sjøberg	er	mange	naturfagslærere	knyttet	til	et	eller	flere	fag,	men	der	er	ikke	mange	lærere,	

der	har	kompetencer	i	alle	de	fag,	der	indgår	i	det	integrerede	fag.	I	dette	tilfælde	er	det	integrerede	

fag,	den	tværfaglige	undervisning	og	som	flere	lærere	i	flænge	kalder	naturfag.	Dette	medfører,	at	

læreren	 føler	 sig	 fremmed	 for	 naturfag,	 fordi	 læreren	 har	 en	 faglig	 loyalitet	 og	 identitet	 til	 et	

bestemt	fagfelt	(Sjøberg,	2012b).	Med	andre	ord	vil	en	lærer	med	biologi,	som	hovedfag,	føle	sig	

som	en	biolog.	Det	kan	derfor	være	svært	at	indgå	i	et	naturfagsteam,	hvis	man	kun	ser	sig	selv	som	

biologilærer.		

	
Laboratorie-	og	feltarbejde	i	biologi	
Der	dannede	sig	et	klart	mønster	efter	endt	kodning	af	mine	interviews,	at	lærerne	havde	svært	ved	

at	inddrage	feltarbejde	i	biologi	samt	laboratoriearbejde	(Bilag	5).	Ligesom	den	faglige	fordybelses	

så	er	tiden	igen	en	faktor.	Lærerne	ser	feltarbejde	og	forsøgene	som	meget	tidskrævende	i	forhold	

til	 fysik/kemi,	 og	 derfor	 bliver	 biologi	 et	 teoretisk	 fag.	 Jeg	 oplevede	 selv	 i	 praktikken,	 hvor	 lidt	

laboratorie-	og	feltarbejde	fyldte	i	den	tværfaglige	undervisning.	Dette	er	problematisk	i	forhold	til	

fagformålet	for	faget	biologi,	som	tidligere	nævnt	i	afsnittet:	Biologi	fagets	særkende.		Det	har	også	

betydning	for	elevernes	forhold	til	naturen,	og	hvordan	de	skal	anvende	fagets	værktøjer	uden	at	

have	en	kobling	mellem	teorien	og	det	praktiske	arbejde.		 	
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Ifølge	 Dewey	 går	 elevens	 erfaringsproces	 tabt,	 fordi	 eleven	 ikke	 deltager	 i	 praktiske	 og	

undersøgende	 læringsaktiviteter,	 og	 det	 netop	 i	 erfaringsprocessen	 at	 eleven	 reflekterer	 og	

rekonstruerer	sine	erfaringer	i	samspil	med	andre	(Keiding	&	Wiberg,	2013).		

	
Fagligt	overskud	og	forberedelsestid		
I	 praktikken	 oplevede	 jeg	 hvilket	 fagligt	 overskud,	 det	 kræver	 at	 undervise	 tværfagligt.	 Jeg	

underviste	i	fysik/kemi	omkring	partikler	og	stråling.	En	elev	spørger	ind	til,	hvorfor	stråling	er	farligt	

for	vores	gener	og	begynder	at	tale	om	genmutation.	Eftersom	jeg	både	har	fysik/kemi	og	biologi	

som	linjefag	på	Læreruddannelsen,	så	kunne	jeg	fortsætte	denne	faglige	dialog.	Jeg	oplevede	dog,	

at	det	var	udfordrende	at	undervise	i	et	fagligt	emne,	jeg	ikke	havde	forberedt	eller	undervist	i	før.	

Informant	 2	 svarede	 følgende	 på	 hvilke	 udfordringer,	 der	 kan	 være,	 når	 man	 skal	 arbejde	

tværfagligt:	

	

Jeg	synes,	den	største	udfordring	er,	at	man	skal	have	enorm	meget	viden	for	at	kunne	

connecte	det	hele.	

	

Dette	tyder	på,	at	det	 faglige	overskud	skal	være	stort,	hvilket	kan	udfordre	 lærerne	 i	at	 indgå	 i	

naturfaget.	Oveni	dette	er	det	især	udfordrende,	fordi	det	kræver	større	forberedelsestid	at	sætte	

sig	ind	i	andre	fag,	som	man	ikke	er	uddannet	i.	Ifølge	forskningsprojektet	oplever	66	%	af	lærerne,	

at	der	ikke	er	afsat	timeressourcer	af	til	at	få	den	tværfaglige	undervisning	til	at	fungere	(Bilag	5.b).	

Dette	er	en	stor	svaghed,	da	det	kan	være	alt	afgørende	for	elevernes	læringsudbytte.			

	
Muligheder	
Muligheder	og	trusler	er	elementer,	som	påvirker	skolen	og	lærerteamet	uden	egen	indflydelse,	og	

dermed	eksterne	faktorer.		

Øge	elevernes	naturfaglig	interesse	og	interesse	for	videre	uddannelse		
Disse	begrundes	under	afsnittet:	Juridisk	tværfaglighed	
	
Trusler		
Ingen	opskrift	fra	EMU	
Inden	 min	 praktikperiode	 begyndte	 jeg	 at	 undersøge,	 hvilke	 krav	 der	 var	 til	 den	 fællesfaglige	

naturfagsprøve.	Jeg	mente,	dette	var	relevant	i	forhold	til	planlægning	af	min	undervisning	og	til	

min	indgangsvinkel	i	naturfagsteamet.	Det	var	dog	utroligt	svært	helt	præcist	at	finde	svar	på,	hvad	
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Undervisningsministeriet	vil	med	undervisningen.	Jeg	spurgte	derfor	Informant	4	om	hans	holdning	

til,	 hvordan	 Undervisningsministeriet	 formidlede	 arbejdet	 og	 formålet	 med	 den	 tværfaglige	

undervisning	og	den	nye	prøve.	Han	svarede	følgende:	

	

Der	er	ingen	opskrift	på,	hvordan	man	skal	gøre	det.	Så	der	er	ikke	rigtig	nogen,	der	tør	at	skrive	

noget,	fordi	det	kan	jo	misforstås	lige	med	det	samme.	Så	det	er	simpelhent	ude	i	de	enkelte	

skoler	og	kulturer,	at	det	der	samarbejde	skal	opstå.	Så	hvis	der	ikke	er	en	klar	vision	om,	hvor	

vi	skal	hen,	så	kommer	vi	ikke	derhen.	Der	skal	være	formuleret	et	mål	med	det	samarbejde.	For	

ellers	så	har	man	ikke	noget	at	sigte	efter.	Hvor	skal	det	mål	så	komme	fra?	Nu	kommer	det	fra	

ministeriet	og	er	meget	vag	formuleret.	

	

Jeg	ser	dette	som	den	største	trussel	for	implementering	af	den	nye	naturfagsundervisning	og	prøve.	

Som	 tidligere	 nævnt	 i	 opgaven	 under	 afsnittet:	 Juridisk	 tværfaglighed,	 nævner	

Undervisningsministeriet	 tre	 tilgange	 til	 at	 arbejde	 med	 tværfaglighed	 i	 naturfagene.	 Disse	 tre	

tilgange	 er	 fagopdelt,	 fagintegreret	 og	 naturfagligt	 projektarbejde.	 Fagintegreret	 tilgang	 og	

naturfagligt	 projektarbejde	 er	 funktionelt	 tværfaglighed,	 hvorimod	 fagopdelt	 tilgang	 er	 formel	

tværfaglighed.	Dette	er	konkluderet	ud	fra	Ove	Outzen	definition	i	afsnittet:	Funktionel-	og	formel	

tværfaglighed.	Jeg	er	på	grund	af	ovenstående	enig	med	Informant	4´	udtalelse	om,	at	målet	for	

tværfaglighed	i	naturfag	er	vag	formuleret.	Derfor	har	jeg	kontaktet	Keld	Nørgaard	via	mail,	som	er	

fagkonsulent	 i	 fagene	 geografi,	 biologi	 og	 natur/teknologi	 ved	 Undervisningsministeriet.	 Jeg	

ønskede	blandt	andet	svar	på	fagenes	procentvise	rolle	til	prøven	og	stillede	spørgsmål	 til	deres	

forslag	 på	 tre	 tilgange	 til	 undervisningen.	 Keld	 Nørgaard	 svarede,	 at	 den	 fællesfaglige	

naturfagsundervisnings	skulle	være	funktionel	tværfagligt,	og	ellers	kunne	jeg	finde	oplysninger	 i	

vejledningen	for	naturfagsprøven.	

	

Ifølge	Keld	Nørgaards	 svar	 så	 vil	Undervisningsministeriet	 have,	 at	 naturfagsundervisningen	 skal	

være	 funktionelt.	 Jeg	 finder	 det	 derfor	 misvisende,	 at	 de	 tilbyder	 en	 formel	 tilgang	 til	 den	

tværfaglige	undervisning,	når	de	mener,	den	skal	være	funktionel.	Det	stiller	derfor	store	krav	til	de	

enkelte	skoler	selv	at	formulere	et	mere	præcist	mål	med	naturfagsundervisningen.	Hvis	de	enkelte	

skoler	ikke	har	tiden	til	at	formulere	dette	mål	eller	vision	for	naturfagsundervisningen,	så	vil	der	
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være	 en	 stor	 chance	 for,	 at	 implementeringen	 mislykkes.	 Ifølge	 Kristensen	 er	 den	

problemorienterede	 tværfaglighed,	 med	 andre	 ord	 den	 funktionelle	 tværfaglighed,	 bedre	 til	 at	

skabe	sammenhæng	mellem	belysning	af	et	emne	og	brug	af	fag	(Kristensen,	2007,	s.	83).	Dermed	

lever	den	funktionelle	tværfaglighed	i	højere	grad	op	til	at	vekselvirke	mellem	fag	og	et	tværgående	

emne,	 som	 er	 nævnt	 i	 folkeskoleloven	 under	 afsnittet:	 Juridisk	 tværfaglighed.	 Derudover	 er	

tværfaglighed	med	 til	 at	 styrke	 elevernes	 relevante	 kompetencer	 og	 viser	mening	med	 fagenes	

samspil,	hvilket	 ses	af	Klausens	 taksonomi	over	grader	af	 fagligt	 samspil	 (Klausen,	2011a,	 s.	80).	

Dette	understøtter	endnu	en	gang,	hvor	stor	en	trussel	Undervisningsministeriets	udmeldinger	har	

for	naturfagsundervisningen	og	dens	læringsudbytte	hos	eleverne.		

Handleperspektiv		
Empirisk	perspektiv	
Efter	endt	analyse	 finder	 jeg	min	empiriske	undersøgelse	med	supplering	af	 forskningsprojektet,	

som	værende	troværdig.	Det	tyder	på,	at	der	er	nogle	sammenhænge	mellem	de	muligheder	og	

udfordringer	efterskolen	møder,	som	også	folkeskolen	møder.	Hvis	 jeg	skulle	 lave	undersøgelsen	

om,	 ville	 jeg	 inddrage	 informanter	 fra	 både	 efterskolen	 og	 folkeskolen	 i	 min	 kvalitative	

undersøgelse,	 fordi	 jeg	 ser	dette	 som	en	mulighed	 for	 at	øge	 troværdigheden	af	undersøgelsen	

yderligere.		

	

Udvikling	af	min	professionelle	lærerprofil	
Det	er	vigtigt,	at	naturfagslærerne	har	fokus	på	fagenes	forskelle	og	ligheder	for	at	få	det	optimale	

samarbejde	i	fælles-	og	tværfaglige	forløb.	Hvis	man	studerer	de	Forenklede	Fælles	Mål		

I	biologi,	fysik/kemi	og	geografi,	er	følgende	nøgleord	nogle	der	forekommer	hyppigt:	

	

Biologi		
Forhold,	 funktioner,	 omsætning,	 opbygning,	 betingelser,	 formering,	 sammenhænge,	 kredsløb,	

udvikling	og	forandringer	osv.	(Undervisningsministeriet,	u.å.d).		

	

Fysik/kemi	
Symboler,	 kredsløb,	 dele	 af,	 processer,	 data,	 fænomener,	 eksperimentere,	 typer	 af	 osv.	

(Undervisningsministeriet,	u.å.e).	
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Geografi		
Problematikker,	forslag,	vurdering,	interesser,	nationale	og	globale	konflikter,	opbygning,	grundlag	

osv.	(Undervisningsministeriet,	u.å.f)	

	

Det	 er	 tydeligt,	 at	 fagene	 adskiller	 sig	 fra	 hinanden,	 med	 andre	 ord	 har	 hvert	 fag	 deres	 eget	

særkende.	 Som	 kommende	 biologilærer	 er	 det	 vigtigt	 at	 se	 disse	 forskelligheder,	 som	 værende	

værktøjer	eleverne	kan	anvende	i	det	tværfaglige	arbejde.	Overvejelser	omkring	fagenes	forskelle	

og	ligheder	er	vigtigt,	fordi	det	ellers	kan	virke	truende	for	den	enkeltes	lærers	fagfaglige	rolle.	Ifølge	

Sjøberg	ses	det	ofte,	at	faguddannede	lærere	vil	føle,	at	deres	fag	bliver	overtrumfet	eftersom,	at	

naturfag	ikke	er	et	selvstændigt	fag	på	universitetsniveau,	og	dermed	ikke	har	samme	status,	som	

de	tre	naturfag	har	hver	for	sig	(Sjøberg,	2012b,	s.	431).	

		

Et	vigtigt	handleperspektiv	er	skolernes	organisering	af	timer	og	forberedelsestid.	Det	er	vigtigt,	at	

skolerne	 prioriterer	 naturfag,	 som	 et	 nyt	 fag,	 og	 dermed	 kræver	 mere	 forberedelsestid	 til	

naturfagsteamet.	 Derudover	 mener	 jeg,	 at	 det	 vil	 kunne	 hjælpe	 de	 involverede	 lærere	 i	

naturfagsteamet	at	se	deres	kollegaer	undervise	i	deres	fag.	Med	andre	ord	skal	biologilæreren	se	

sine	kollegaer	undervise	 i	 fysik/kemi	og	geografi,	og	omvendt.	Dette	vil	være	medvirkende	til,	at	

lærerne	kan	se	forskelle,	ligheder	og	dermed	flere	sammenhænge	mellem	fagene.	

	

Alle	mine	 informanter	 nævner,	 at	 det	 er	 svært	 at	 nå	 igennem	 fire	 fællesfaglige	 fokusområder	 i	

niende	klassen	samtidig	med	at	laboratorie-	og	feltarbejde	praktiseres.	I	folkeskolerne	er	det,	som	

tidligere	nævnt	muligt	at	lave	ét	fokusområde	i	ottende	og	de	resterende	tre	i	niende	klasse.	For	at	

biologifagets	særkende	i	forhold	til	laboratorie-	og	feltarbejde	bevares,	vil	det	være	en	mulighed	at	

disse	prioriteres	yderligere	i	syvende	og	ottende	klasse.		

	

Eftersom	at	der	udtrækkes	en	multiple	choice	test	i	enten	biologi,	fysik/kemi	eller	geografi	udover	

den	fælles	praktisk-mundtlig	prøve,	så	er	det	vigtigt,	at	eleverne	undervises	i	både	monofaglige	og	

fællesfaglige	 forløb.	 Et	 forslag	 til	 denne	 organisering	 kunne	 være,	 at	 eleverne	 undervises	

monofagligt	indenfor	de	fællesfaglige	fokusområder,	men	tværfagligt	når	de	skal	belyse	og	arbejde	

med	 deres	 problemstilling	 og	 dermed	 have	 en	 fagintegreret	 tilgang	 i	 det	 tværfaglige	 arbejde.	
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Derudover	kan	man	i	syvende	og	ottende	klasse	arbejde	meget	monofagligt,	så	elevernes	faglighed	

er	grundlag	for	det	tværfaglige	i	niende	klasse.		

Konklusion			
Gennem	mine	erfaringer	i	praktikperioden	og	i	arbejdet	med	opgaven	er	det	blevet	tydeligt,	hvilke	

udfordringer	faglærerne	står	i	med	implementering	af	undervisningen	med	naturfagsprøven	som	

mål.	 Som	 biologilærer	 kan	 det	 findes	 problematisk,	 at	 informationen	 omkring	 den	 tværfaglige	

undervisning	kun	er	yderligere	uddybet	under	faget	fysik/kemi.	Samtidig	er	der	ikke	en	klar	vision	

fra	Undervisningsministeriet,	eftersom	de	både	anvender	tilgange	 i	 form	af	 formel	og	 funktionel	

tværfaglighed.	Derudover	kunne	jeg	heller	ikke	få	et	klart	svar	omkring	begrundelsen	af	dette	fra	

fagkonsulent	 Keld	 Nørgaard.	 Dette	 stiller	 store	 krav	 til	 de	 enkeltes	 skolers	 naturfagsteam,	 hvor	

ledelsen	 har	 en	 stor	 betydning	 i	 forhold	 til	 organisering	 af	 timer	 og	 investering	 af	 yderlig	

forberedelsestid.		

	

Eleverne	skal	fra	skoleåret	2017	gennemføre	en	multiple	choice	i	ét	af	de	tre	naturfag,	som	en	del	

af	deres	afgangseksamen.	Det	er	derfor	vigtigt,	at	biologilæreren	gør	sig	nogle	overvejelser	omkring	

sin	undervisning	i	mono-	og	tværfaglige	forløb.	Dette	er	afgørende	for,	at	eleverne	er	forberedt	til	

begge	 eksaminer.	 Disse	 overvejelser	 skal	 være	 fokuseret	 på,	 at	 multiple	 choice	 eksamen	 er	

elevernes	faglige	viden	og	færdigheder,	der	bliver	bedømt,	hvor	den	fællesfaglige	naturfagsprøve	

er	en	bedømmelse	af	elevernes	naturfaglige	kompetencer.		

	

Eftersom	at	de	fællesfaglige	fokusområder	fylder	meget	i	niende	klasse,	kan	biologifagets	særkende	

komme	i	fare	på	grund	af	tidsaspektet.	For	at	værne	om	disse	er	det	vigtigt,	at	eleverne	har	arbejdet	

med	 laboratorie-	og	 feltarbejde	 samt	bestemte	værktøjer	 i	 syvende	og	ottende	klasse.	Dette	vil	

kunne	 gøre	 eleverne	 mere	 fortrolige	 og	 dermed	 give	 mulighed	 for	 at	 effektivisere	 arbejdes	

processer	i	niende	klasse	og	dermed	bevare	biologifagets	særkende.		

	

For	 at	 kunne	 imødekomme	 dette	 nye	 tiltag	 fra	 Undervisningsministeriet	 er	 det	 vigtigt,	 at	

biologilæreren	ser	dette	som	en	mulighed	for	at	udvikle	sin	lærerprofil.	Opgaven	illustrerer,	at	øget	

samarbejde	 mellem	 kollegaer	 kan	 udvikle	 biologilærerens	 didaktiske	 kunnen	 og	 fagfaglige	

kompetencer.	
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Perspektivering		
Efter	arbejdet	med	opgaven	er	der	nye	perspektiver,	som	er	relevante	og	spændende	at	udforske	i	

et	videre	arbejde	med	opgaven.	Det	vil	være	interessant	at	se	på,	hvordan	eleverne	oplever	denne	

tværfaglighed	i	forhold	til	læring,	udvikling	og	den	almene	dannelse.	Det	vil	være	spændende	at	gå	

i	dybden	med	konsekvenserne	ved	monofagligt	og	tværfaglige	forløb.	Udvikler	tværfagligheden	de	

kompetencer	ved	eleverne,	som	der	ønskes?	Kan	tværfagligheden	i	niende	klasse	udvikle	elevernes	

faglige	niveau,	eller	er	det	en	trussel?	Derfor	vil	det	være	relevant	at	se	udviklingen	af	elevernes	

karakterer	i	naturfagene	gennem	de	kommende	år.				
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Bilag	1.	
Introduktion:	Interviewet	handler	i	hovedtræk	om,	hvordan	den	naturfaglige	lærer	står	i	forhold	til	

tværfaglighed	i	naturfagene	og	hvordan	dette	opleves	i	samarbejde	med	kollegaer.	

Anonymitet:	Dit	navn	vil	blive	anonymiseret,	hvis	dette	ønskes.	

Båndoptagelse:	Interviewet	vil	blive	optaget	på	bånd	og	efterfølgende	transskriberet.	

Transskriptionen	eftersendes	til	efterlæsning,	hvis	dette	ønskes.	

Tid:	Interviewet	vil	tage	max	45	min.		

Interviewspørgsmål	 Forskningsspørgsmål/tema	

Vil	du	starte	med	at	fortælle	om	din	baggrund	

for	lærerjobbet?	

Baggrund	

Hvilke	undervisningsfagsbaggrund	har	du?	 Faglig	uddannelse	

Hvor	længe	har	du	undervist	i	naturfag	i	

overbygningen?	

Erfaring		

Hvilke	fag	har	du	erfaring	i	at	undervise	i?	 Erfaring		

Hvad	synes	du	der	især	kendetegner	dit/dine	

fag	i	undervisningen?	

Fagets	arbejdsformer,	undervisningsform	

m.m..	

Underviser	du	indenfor	naturfag	i	fag	som	du	

ikke	er	uddannet	i?	

a. Håndtering	–	udfordring?	

	

Lærerens	professionelle	rolle	

Hvad	er	din	forståelse	af	tværfagligt	samspil	i	

naturfag?	

Definition		

Hvordan	arbejder	du	og	dine	kollegaer	

tværfagligt	i	naturfagene?	

Samarbejde	og	arbejdsformer		

Hvilke	udfordringer	ser	du	der	er	når	man	skal	

arbejde	tværfagligt	i	naturfagene?	

	

Erfaringer	med	tværfaglighed	i	naturfag	

Hvilke	muligheder	ser	du	der	er	når	man	skal	

arbejde	tværfagligt	i	naturfagene?	

Erfaringer	med	tværfaglighed	i	naturfag	
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Er	der	nogle	ting	dit	fag	giver	afkald	på,	som	

kendetegner	dit	fag?	

Fagets	arbejdsformer,	undervisningsform	

m.m..	

I	forhold	til	formålsparagraffen	stk.	2.:	

Elevernes læring skal baseres på varierede 

arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres 

egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved 

laboratorie- og feltarbejde.	

Hvordan	spiller	det	sammen	med	

tværfaglighed	i	naturfagene?	

Formålsparagraffen	og	realiteterne		

Hvordan	synes	du	at	elevernes	

undersøgelseskompetence	kommer	i	spil?		

Realiteterne		

Er	undervisningsindholdet	blevet	ændret	efter	

tværfaglig?		

Konsekvensen	af	tværfaglighed		

Er	der	særlige	udfordringer/muligheder	når	

det	er	efterskole?		

Rammer		

Nedenstående	er	til	Informant	4	 	

Hvordan	har	I	som	ledelse	implementeret	det	

tværfaglige	element	i	naturfagene?	

Rammer		

Hvilke	samarbejdsforhold	ser	du	altafgørende	

for	at	det	kan	lykkes?	

Teamsamarbejde		

Hvordan	bidrager	ledelsen	til	

teamsamarbejde?	

Rammer	ledelsen	stiller	for	teamsamarbejde		

Hvilke	udfordring/muligheder	kan	der	være	

når	et	team	skal	samarbejde	på	en	efterskole?	

Rammer		

Hvilke	udfordring/muligheder	tror	du	der	kan	

være	når	et	team	skal	samarbejde	på	en	

folkeskole?		

Rammer		
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Bilag	2	
Styrker:	

- Tværfaglige	sammenhænge	
- Dannelse		
- Fagsamarbejde	
- Minus	udenadslære	
- Historie	og	samfundsmæssig	relevant	
- Ledelsen	

Svagheder:	
- Undervise	i	fag	man	ikke	er	uddannet	i	
- Fagligt	overskud	
- Fagfaglige	ambitioner	
- Biologi	og	geografi	er	mindre	praktisk		
- Fagets	dybde		

Muligheder:	
- Fri	skole	
- Mange	tværfaglige	mål	

	

Trusler:	
- Nå	alle	sine	fagmål	
- Politisk	udfordret	
- Ingen	opskrift	på	EMU	
	

	
10.11	
Interviewer:	Nu	er	du	uddannet	både	i	fysik/kemi	og	biologi,	men	hvis	vi	tager	udgangspunkt	i	
biologi.	Er	der	så	nogle	helt	særlige	kendetegn	ved	det	fag?	
Informant	4:	Ja,	øhm	det	er	der	selvfølgelig.	Altså	nogle	af	de	udfordringer	jeg	synes	vi	er	stødt	på	
er	at,	vi	har	haft	svært	ved	at	se	biologi	og	måske	især	geografi,	som	et	praktisk	fag	i	lige	så	høj	
grad	som	fysik/kemi	er.	I	fysik/kemi	har	i	mange	år	været	et	praktisk	fag	det	har	biologi	og	
geografi	ikke	på	samme	måde.	Så	man	kan	sige,	jeg	tror	mit	svar	vil	være	at	særkendet	har	været	
det	at	gøre	det	praktisk	orienteret	til	det	vi	gerne	vil.	
	
11.17	
Interviewer:	Hvad	tænker	du	så	med	formålsparagraffen	stk.	2	at,	elevernes	læring	skal	baseres	på	
varierede	arbejdsformer,	som	i	vidt	omfang	bygger	på	deres	egne	iagttagelser	og	undersøgelser,	
bl.a.	ved	laboratorie-	og	feltarbejde	i	biologi?	Tænker	du	at	I	når	den	formålsparagraf	når	I	skal	
arbejde	tværfagligt?		
Informant	4:	Ja.	Jeg	synes	netop	vi	når	den	fordi	vi	arbejder	tværfagligt.	Altså,	det	er	jo	klart	at	
feltarbejde	at	vi	ikke	lige	laver	det	så	meget	i	fysik.	Øhm	jo	mere	vi	kan	få	eleverne	ud	og	lave	
noget	med	deres	hænder,	øh	jo	bedre	er	det.	Det	hænger	også	helt	vildt	meget	sammen	med	det	
teoretiske	der	hjemme	ikke.	Øh	nej,	jeg	synes	ikke	det	er	en	modsætning	eller	en	begrænsning.	Hvis	
der	kan	være	en	faktor	så	er	det	jo	tidsmæssigt.	Hvor	meget	kan	vi	lige	nå	agtigt.	Øhm	der	synes	
jeg	vi	har	fundet	en	fin	opskrift	på	at	nå	det	hele.	Det	kan	godt	være	at	en	biolog	ville	sige	at	vi	
kunne	lave	det	meget	mere	og	det	er	jeg	da	enig	i,	men	så	bliver	det	på	en	bekostning	af	noget	
andet.	Det	er	jo	hele	tiden	en	prioritering.	Når	man	vælger	noget	så	fravælger	man	noget	andet.	
Men	jeg	synes	ikke	det	er	et	stort	dilemma	eller	besværlighed.		
	
12.55	
Interviewer:	Er	der	nogle	særlige	muligheder	og	udfordringer	når	man	underviser	elever	på	en	
efterskole?	
Informant	4:	Øh	altså	den	største	mulighed	vi	har	er	at	vi	har	stor	frihed	over	vores	skema.	Øhm	for	
jeg	tror	at	noget	af	det	der	kan	være	besværligt	for	naturfag,	det	er	det	der	fagsamarbejde.	Øhh	
vi	gør	det	sådan	at	vi	har	naturfag	på	samme	tid,	som	gør	at	vi	kan	føle	os	som	et	stort	team,	men	
samtidig	arbejde	i	vores	små	teams.	Det	kan	vi	bare	beslutte	og	øh	skemalægge	ud	fra	det.	Og	

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



	 40	

øhm	der	har	vi	et	noget	mindre	puslespil	i	forhold	til	folkeskoler,	som	ikke	har	de	samme	
muligheder.	Øhm	så	tror	jeg	vi	har	den	mulighed,	at	når	vi	har	eleverne	i	døgndrift,	så	hvis	der	er	
stjernehimmel	og	vi	har	om	astronomi	så	skal	vi	derud.	Da	vi	var	i	Norge,	hvor	der	var	nordlys	så	
skulle	vi	jo	alle	sammen	ud	og	se	nordlys.	Altså	det	der	med	at	der	opstår,	at	der	er	nogle	
aktiviteter	eller	begivenheder,	foredrag	i	byen	eller	hvad	ved	jeg.	Øhm	så	kan	vi	gøre	det	hvis	vi	
synes	det	er	vigtigt.		
	
14.49	
Interviewer:	Er	der	nogle	udfordringer	ved	de	elever	der	kommer	på	en	efterskole	i	forhold	til	
undervisningen?	
Informant	4:	Nej	det	synes	jeg	ikke.	Altså	man	kan	sige,	at	vores	elev	sammensætning	er	jo	meget	
mangfoldigt	og	øhm	der	er	også	en	stordel	af	vores	elever	der	har	rigtig	svært	ved	naturfag	og	
nogle	der	er	rigtig	dygtig	til	det.	Det	retter	vi	jo	os	efter,	det	jo	selvvalgt	kan	man	sige	(griner)	og	
det	synes	vi	er	en	styrke.	Øhm	nej	jeg	synes	ikke	at	fordi	vi	er	en	efterskole	har	nogle	
begrænsninger	ved	det.	Nej	det	synes	jeg	ikke.	
	
15.33	
Interviewer:	Tænker	du	at	undervisningsindholdet	er	blevet	ændret	efter	det	er	blevet	tværfagligt?	
Informant	4:	Øhm	hvordan	skal	jeg	formulere	det.	Øhm	hvis	jeg	skal	kigge	på	hvordan	mange	
skoler	arbejder	med	fagfaglighed	og	den	måde	vi	arbejder	tværfagligt.	Så	synes	jeg	at	jeg	har	
kunnet	se	rigtig	meget	udenadslæren,	hvor	jeg	har	tænkt	til	hvilken	nytte.	Øhm	for	at	nå	
fagmålene	rundt	omkring	for	eksempel	når	jeg	har	været	ude	som	censor	eller	foredragsholdere.	
Så	har	vores	fagfagligheder	godt	nok	crashet	lidt.	Os	nogle	af	de	medarbejder	vi	har	haft	på	vores	
egne	skole,	fordi	vi	lige	skulle	finde	en	fælles	forståelse.	Øhm	der	kan	jeg	se	at	vi	i	langt	højere	
grad,	øhh	det	er	jo	stille	og	roligt	på	vej	i	andre	skoleformer,	at	vi	arbejder	meget	mere	projekt	
orienteret	og	øhm	meget	mere	tværfagligt.		
	
17.08	
Interviewer:	Tænker	du	når	man	arbejder	tværfagligt,	at	man	kommer	lige	så	meget	i	dybden?	
Informant	4:	Nej	det	tænker	jeg	ikke.	Nej,	det	er	det	vi	giver	afkald	på.	Det	er	lige	præcis	det	der	er	
problematikken.	Det	er	at	når	vi	vælger	noget,	så	fravælger	vi	også	noget	andet.	Øhm	der	er	nogle	
faglige	emner,	som	man	ikke	kommer	lige	så	meget	i	dybden	med,	fordi	man	hele	tiden	skal	sørge	
for	at	det	peger	i	retning	hen	af	det	tværfaglige.	Og	fordi	man	gerne	vil	kigge	historiemæssigt	og	
samfundsmæssigt.	Øhm	i	hvert	fald	vores	prioritering	er	lidt	mindre	dybde	i	fagligheden	mod	
noget	andet	som	giver	en	større	forståelse	af	sammenhængene.	Og	øhm	der	har	du	kernen	til	din	
opgave.	Fordi	hvem	er	det	der	er	dommer	for,	altså	hvad	er	vigtigst?	Og	jeg	anerkender	hundrede	
procent	at	der	er	nogen	der	synes	det	andet	er	vigtigere.	Øh	og	det	er	jeg	så	ikke	enig	i.	Øh	nu	er	
det	så	besluttet	at	flytte	det	parameter	lidt	længere	hen	et	andet	sted.	Og	det	kommer	nok	også	til	
at	tage	lidt	tid.		
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Bilag	3	
Bilag	3.a	
20.30	
Interviewer:	Tænker	du	også	at	ledelsen	gør	noget	for	at	optimere	jeres	samarbejde?	
Informant	1:	Altså	man	kan	sige	at	før	det	kan	fungere	når	man	skal	starte	et	nyt	fag	op,	som	
naturfag.	Så	er	det	vigtigt	at	man	har	en	ledelse,	som	tænker	at	nu	skal	vi	gøre	lidt	ekstra	for	det	
her	fag,	for	det	skal	lige	løftes	fra	en	helt	klassisk	struktur	over	til	en	ny	struktur.	Øhm	vi	har	en	
ledelse,	som	står	hunderede	procent	bag	os	og	bakker	os	rigtig	meget	op.	Vi	fik	sågar	bevilliget	
penge	til	videnskabsfestivalen	i	New	York,	mest	for	at	komme	over	og	får	noget	inspiration,	men	
også	for	at	blive	rystet	bedre	sammen	som	kollegaer.	Fordi	vi	lige	pludselig	skulle	arbejde	sammen	
som	et	team	i	stedet	for	i	tre	fag	teams	og	vores	leder	havde	valgt	at	gå	ind	i	dette	naturfagsteam,	
som	naturfagslærer	for	os	at	bidrage	på	den	måde.	Så	jeg	kan	hundrede	procent	mærke	opbakning	
og	at	vi	bare	skal	gøre	det,	vi	skal	bare	sparke	røv	i	det	her	fag.	Øhm	men	det	er	også	vigtigt	for	
det	kræver	også	at	der	er	nogle	timer	der	bliver	lagt	om	og	noget	økonomi	der	skal	lægges	om	for	
at	det	her	kan	lade	sig	gøre.		
	

Bilag	3.b	

5.33	
Interviewer:	Øh	hvordan	synes	du	at	du	og	dine	kollegaer	i	arbejder	tværfagligt	i	naturfag?		
Informant	 1:	Øh	 jamen,	 øhm	 det	 er	 jo	 forskelligt	 hvordan	 man	 ser	 tværfaglighed.	 Øh	 vi	 tager	
udgangspunkt	i	tværfaglige	emner	og	bruger	så	forskellige	værktøjer	fra	de	enkelte	fag	til	at	arbejde	
og	belyse	og	gå	i	dybden	med	de	her	emner.	Det	synes	jeg	er	en	rigtig	god	måde	at	gøre	det	på,	det	
er	i	hvert	fald	vores	måde	at	gøre	det	på	og	ligner	os	den	måde	mange	andre	vælger	at	arbejde	med	
det	på.	Men	det	gør	at	det	er	nemmere	at	ryste	den	her	fysik	lærerolle	af	sig	og	gå	ind	i	det	som	
naturfagslærer,	fordi	det	man	har	tilfælles	alle	sammen	er	emnet.	Der	er	ikke	nogen	der	har	patent	
på	det	her	emne,	til	gengældt	så	har	vi	så	nogle	forskellige	værktøjer	vi	byder	ind	med.	
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Bilag	4	
Informant	3		
07.03	
Interviewer:	Du	har	været	lidt	omkring	det	her	med	udfordringerne	og	mulighederne	ved	at	
arbejde	tværfagligt.	Hvis	du	nu	skulle	vælge	den	væsentlige	udfordring	ved	at	arbejde	tværfagligt?	
Informant	3:	Jamen	det	er,	øh	fordi	man	skal	nå	seks	emner	på	et	år.	Øh	det	er	rigtig	rigtig	svært	at	
nå	de	mål	der	er	indenfor	det	enkelte	fag.	Man	kommer	tit	kun	lige	til	at	ridse	i	overfalden.	Min	
kæphest,	altså	genetikken,	dna	arvelighed	og	mutation,	øh	der	er	det	rigtig	svært	at	nå	alt	det	jeg	
gerne	vil	nå	på	fire	timer,	som	er	den	tid	der	er	når	vi	skal	arbejde	tværfagligt.	Så	det	synes	jeg	er	
det	største	udfordring.	Det	er	at	give	dem	noget	basal	viden,	som	de	rent	faktisk	kan	bruge	til	
noget	og	at	det	ikke	bare	bliver	for	overfladisk.	De	skal	have	en	masse	kendskab	til	en	masse	
naturfaglige	begreber,	men	jeg	synes	prisen,	altså	den	faglige	dybde	falder	lidt	på	bekostning	af	
eller	til	fordel	for	et	bredere	overblik.	
	
Informant	2		
9.56	
Interviewer:	Hvis	nu	vi	tager	i	forhold	til	biologi,	synes	du	så	der	er	nogle	ting	dit	fag	giver	afkald	
på,	fordi	det	skal	være	tværfagligt?	
Informant	2:	Ja,	det	gør	jeg.	Det	ved	jeg	ikke	om	det	hænger	sammen	med	at	det	skal	være	på	den	
helt	nye	måde	at	køre	naturfag	–	er	det	det	du	spørger	til?	(interviewer	svarer	ja)	
Jamen	det	er	der	da.	Det	her	med	at	vi	burger	meget	energi	på,	at	eleverne	laver	problemstillinger	
og	projekter,	som	jeg	synes	er	enormt	givende	for	dem.	For	det	giver	dem	mulighed	for	at	lære	om	
verdenen	på,	men	det	giver	da	afkald	på	dybden	i	fysik/kemi.	Og	man	kommer	ikke	helt	ned	og	
rammer	det	dybeste	i	hvert	fald	i	forhold	til	hvordan	jeg	har	undervist	før.	Der	er	nogle	emner	vi	
ikke	når	omkring	for	eksempelvis	organisk	kemi,	bølger	osv.	
	
Informant	4		
17.08	
Interviewer:	Tænker	du	når	man	arbejder	tværfagligt,	at	man	kommer	lige	så	meget	i	dybden?	
Informant	4:	Nej	det	tænker	jeg	ikke.	Nej,	det	er	det	vi	giver	afkald	på.	Det	er	lige	præcis	det	der	er	
problematikken.	Det	er	at	når	vi	vælger	noget,	så	fravælger	vi	også	noget	andet.	Øhm	der	er	nogle	
faglige	emner,	som	man	ikke	kommer	lige	så	meget	i	dybden	med,	fordi	man	hele	tiden	skal	sørge	
for	at	det	peger	i	retning	hen	af	det	tværfaglige.	Og	fordi	man	gerne	vil	kigge	historiemæssigt	og	
samfundsmæssigt.	Øhm	i	hvert	fald	vores	prioritering	er	lidt	mindre	dybde	i	fagligheden	mod	
noget	andet	som	giver	en	større	forståelse	af	sammenhængene.	Og	øhm	der	har	du	kernen	til	din	
opgave.	Fordi	hvem	er	det	der	er	dommer	for,	altså	hvad	er	vigtigst?	Og	jeg	anerkender	hundrede	
procent	at	der	er	nogen	der	synes	det	andet	er	vigtigere.	Øhh	og	det	er	jeg	så	ikke	enig	i.	Øhh	nu	er	
det	så	besluttet	at	flytte	det	parameter	lidt	længere	hen	et	andet	sted.	Og	det	kommer	nok	også	til	
at	tage	lidt	tid.		
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Bilag	5.	
Informant	2		
13.06		
Interviewer:	Hvis	nu	du	forestillede	dig	at	du	var	på	en	folkeskole	for	fem	år	siden,	hvor	fagene	var	
delt	op.	Tænker	du	så	at	der	ville	være	mere	feltarbejde	i	biologi?	
Informant	2:	Nej,	altså	jeg	har	tre	års	erfaring.	I	de	tre	år	har	jeg	næsten	kun	oplevet	biologilærere	
der	har	undervist	teoretisk.	Og	jeg	har	spurgt	dem	hver	gang	og	de	siger	at	de	ikke	har	tiden	til	
det.		
	
Informant	4		
10.11	
Interviewer:	Nu	er	du	uddannet	både	i	fysik/kemi	og	biologi,	men	hvis	vi	tager	udgangspunkt	i	
biologi.	Er	der	så	nogle	helt	særlige	kendetegn	ved	det	fag?	
Informant	4:	Ja,	øhm	det	er	der	selvfølgelig.	Altså	nogle	af	de	udfordringer	jeg	synes	vi	er	stødt	på	
er	at,	vi	har	haft	svært	ved	at	se	biologi	og	måske	især	geografi,	som	et	praktisk	fag	i	lige	så	høj	
grad	som	fysik/kemi	er.	I	fysik/kemi	har	i	mange	år	været	et	praktisk	fag	det	har	biologi	og	
geografi	ikke	på	samme	måde.	Så	man	kan	sige,	jeg	tror	mit	svar	vil	være	at	særkendet	har	været	
det	at	gøre	det	praktisk	orienteret	til	det	vi	gerne	vil.	
	
Informant	3		
08.30	
Interviewer:	Nu	nævnte	du	i	forhold	til	det	der	med	biologiets	særkende,	og	i	forhold	til	at	du	ikke	
synes	man	kan	nørde	med	tingene	også	praktisk.	Nu	står	der	så	inde	under	formålsparagraffen	at	
elevernes	læring	skal	være	baseret	på	varieret	arbejdsformer,	det	kan	for	eksempel	være	i	form	af	
feltarbejde	og	laboratorie	arbejde.	Nu	når	du	arbejder	tværfagligt	er	der	så	nogle	ting	du	tænker	
dit	fag	giver	afkald	på?		
Informant	3:	Ja,	det	er	ikke	meget	feltarbejde	vi	laver,	du	var	selv	med	til	det	i	uge	45	og	det	er	
sådan	cirka	det	faktisk	på	et	år.	Hvor	vi	lavede	en	biotop	undersøgelse.	Der	er	relativt	lidt	
feltarbejde,	men	jeg	synes	det	er	en	god	udfordring	med	laboratorie	arbejde.	Det	der	med	at	
tænke	det	ind	i	undervisningen,	hvis	vi	snakker	bæredygtighed,	grøn	energi,	gæringsforsøg.	Men	
igen	det	er	udfordringen.	Typisk	er	der	to	uger	til	sådan	et	helt	projekt	hvor	de	både	skal	sætte	sig	
ind	i	teori	og	lave	forsøg.	Og	et	gæringsforsøg	og	destillering	tager	jo	en	uge.	Og	det	er	svært.	
Men	der	skal	være	noget	praktisk	også	biologisk	i	alle	de	emner	vi	tager	op.	Men	det	er	mere	
laboratorie	arbejde	og	meget	lidt	feltarbejde.		
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Bilag	6	
6.a	

	
6.b	
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