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Indledning 
 
I maj 2015 vedtog man ved lov L181, en fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi. Dermed 
var fællesprøve i naturfagene er realitet.  
Af lovforslaget, fremsat nogle måneder forinden, fremgik det at; ”En fælles prøve vil understøtte mere 
varieret og anvendelsesorienteret undervisning, da eleverne kan arbejde med naturfaglige problemstil-
linger fra forskellige fagperspektiver. Målet er således, at eleverne skal opleve, at naturfag ikke blot er 
adskilte og måske lidt "tunge" vidensfag, men derimod fag, der giver eleverne nogle grundlæggende 
naturvidenskabelige tankegange og metoder, som gør dem i stand til at belyse forskellige naturfaglige 
problemstillinger, der går på tværs af fagene.”(Folketinget, 2015).  
 
Forslagets indhold gav ikke anledning til optimisme hos Danmarks Fysik- og Kemilærerforening, som 
ikke så samme kvaliteter i en fælles prøve. I en kommentar til forslaget fremgik det således at: 
”…DFKF er helt overbevist om, at en fælles naturfagsprøve i biologi, fysik/kemi og geografi vil svække 
fysik/kemi betydeligt, fordi der vil være en større tilbøjelighed i at undervise i temaer, der kan samarbej-
des om. Fagligheden vil således reduceres.”  
	

Politisk var der også tvivl om, hvorvidt den fælles prøve var den rette vej at gå. I et spørgsmål til lov-
forslaget, bad Alex Ahrendtsen (DF) daværende undervisningsminister Christine Antorini, om at gøre 
rede for, hvordan en fælles naturfagsprøve hæver niveauet for eleverne. Af svaret fra Antorini fremhæves 
resultater fra en forsøgsordning, som viste at eleverne ved den fællesfaglige praktisk-mundtlige prøve 
havde præsteret højere end ved den eksisterende praktisk-mundtlige prøve i fysik/kemi. Desuden var der 
positive tilbagemeldinger fra lærere og censorer, som fremhævede elevernes evne til at inddrage rele-
vante dele af de tre fag. Udover at have en motiverende effekt på mange af eleverne, viste evalueringen 
også en, hos eleverne, øget forståelse for hvordan fagene kan bruges i virkeligheden. Slutteligt fremhæ-
ves elevernes evne til at kombinere deres kompetencer på tværs af fagene, samt det motiverende aspekt 
som direkte følge af øget relevans afstedkommet af viden og færdigheder i praktisk kontekst (Antorini, 
2015). 
 
Internationalt er det ikke ualmindeligt at fysik/kemi, biologi og geografi er integreret i ét samlet fag og 
derfor, selvfølgeligt, afsluttes med en fælles prøve. Sammenlignet med disse lande, står man derimod i 
Danmark med en ganske unik situation, hvor de ellers helt adskilte fag nu skal prøves med en fælles 
prøve, baseret på kun periodevise fællesfaglige forløb. Dertil kommer muligheden for en skriftligt ud-
træksprøve som kun knytter sig til et af de tre fag, og som ikke har en fællesfaglig interesse.  
Implementeringen af de fællesfaglige fokusområder, som ifølge EMU skal ”... styrke elevernes arbejde 
med de naturfaglige kompetencer” (EMU, 2017) og som skal kvalificere eleverne til den fælles prøve, er 
i høj grad overladt til den enkelte skole og naturfagslærerne.  
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Hvad arbejdet med de fællesfaglige fokusområder og den deraf øgede fællesfaglighed fører med sig af 
udfordringer og muligheder ude på skolerne, synes derfor at være et meget aktuelt og relevant spørgsmål. 
Heri ligger afsættet til en problemstilling, der ikke kun er interessant for mig som kommende lærer, der 
potentielt skal være med til at planlægge, gennemføre og evaluere god og fællesfaglig undervisning, men 
også for den pågældende skole, som vil kunne drage nytte af opgaven til videre udvikling af den fælles-
faglige undervisning.  
 

Problemformulering 
 
Hvilke udfordringer og muligheder medfører den fællesfaglige undervisning for elever og lærere, og 
hvad kan man som underviser gøre for at få mest muligt ud af denne?  
 
Hermed ønskes det at belyse hvilke konkrete udfordringer lærere og elever på 8. årgang på en skole i 
Århus oplever, samt hvilke muligheder der ses i forbindelse med den fællesfaglige undervisning i de tre 
naturfag. Udover at fungere som opmærksomhedspunkter, som er værd at have for øje i den fællesfaglige 
undervisning, vil de identificerede udfordringer og muligheder også blive belyst i et udviklingsperspektiv 
for optimering af de fællesfaglige forløb. Begge dele kan tænkes at være til gavn for lærerne, eleverne 
og lærerstuderende som jeg selv, i arbejdet med den fællesfaglige undervisning.  

Læsevejledning 
 
Der findes et utal af måder hvorpå forskellige fag kan spille sammen på. For at kunne kvalificere den 
fællesfaglige undervisning i folkeskolen er det væsentligt først at konkretisere hvad fællesfaglighed 
egentlig er, og ikke mindst hvad det ikke er. Derpå følger et afsnit omhandlende noget af argumentationen 
for fællesfaglig undervisning. Dette vil senere blive inddraget i forbindelse med de udfordringer og mu-
ligheder der ligger i det fællesfaglige. I den centrale analyse identificeres de udfordringer og muligheder, 
som elever og lærere støder på i forbindelse med den fællesfaglige undervisning. Herpå følger en diskus-
sion af hvilken betydning de fundne udfordringer og muligheder kan have for lærere og elever og hvordan 
man som underviser kan forbedre den fællesfaglige undervisning.  

Metodiske overvejelser og empiri 
 
De bærende elementer i den indsamlede empiri, knytter sig til kvalitative interviews af lærere og elever.  
Fælles for kvalitative metoder, er deres anvendelighed til beskrivelse af fænomener, processer og forstå-
elser (Klausen M. V., 2015). Undersøgelser hvor man ønsker at afdække forståelser eller forstå hvordan 
noget praktiseres kan derfor med fordel gennemføres kvalitativt. Da ønsket netop er at undersøge, hvor-
dan fællesfaglighed praktiseres og forstås, ligger heri årsagerne til valget af den kvalitative tilgang. Des-
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uden muliggøres en høj detaljeringsgrad og gennemsigtighed, og der tages højde for anvendelsen af spro-
get til konstruktion af bestemte forestillinger. Der er desuden tale om en høj kontekstfølsomhed (Klausen 
M. V., 2015).  
 
De gennemførte interviews blev alle gennemført som semistrukturerede. Hensigten med dette var at ud-
nytte det potentiale som den mere åbne struktur giver for mere nuancerede svar. Klaus Nielsen påpeger, 
at dette netop udgør en af de store styrker ved det kvalitative interview, fordi der kommer ny viden på 
bordet. Således var der tale om en vekselvirkning mellem forberedte spørgsmål til undersøgelse af forsk-
ningsspørgsmål, og opfølgende spørgsmål foranlediget af respondentens svar. Dette kræver dog at man 
er i stand til at udvikle på sine analysestrategier, således at den nye viden kan bidrage meningsfuldt til 
det oprindelige forskningsspørgsmål (Nielsen, 2015).  
 
Interviews af lærere og elever blev gennemført i overvejet rækkefølge. Således blev elevinterviews gen-
nemført inden lærerinterview. På denne måde blev det muligt at lade lærerne forholde sig til elevernes 
oplevelse af de gennemførte forløb, og dermed udfordre lærernes forestillinger om undervisningen med 
elevernes oplevelser. Interview af elever foregik i små grupper. Disse var udvalgt efter et forhåndskend-
skab til elevernes faglige niveau og generelle arbejdsindsats. Hensigten var her at undersøge om eleverne 
med høj fagligt niveau havde en anden oplevelse af den fællesfaglige undervisning end elever med et 
lavt fagligt niveau.  
Til analyse af de indsamlede data, har udgangspunktet været en meningskondensering, der lægger vægt 
på beskrivelse og fortolkning af indholdet, i tråd med den hermeneutiske tilgang. Søgning efter nøgleord 
som beskriver indholdet i udtalelserne, har været afsættet for analysen. Nogle nøgleord fastsattes allerede 
af interviewguiden og af forudgående teori, og kan således siges at være begrebsdrevne. Andre nøgleord 
fremkom under selve analysen og var således mere drevet af datamaterialet (Kvale & Brinkmann, 2015).  
Således var nøgleord som sammenhæng allerede fastlagt af interviewguiden, mens ”stærke elever” op-
stod ud fra data.   
Interviews af lærere er medlemsvalideret ud fra det transskriberede. Dette gælder også de passager, som 
ikke er vedlagt i fuldt transskriberet form. Udover interviews vil der også blive inddraget elevmateriale 
fra et fællesfagligt forløb, samt materiale fra lærernes planlægning. 
Ved citeringer fra interviews og i de transskriberede interviews vedlagt som bilag, figurerer interviewe-
ren som I, mens elever figurerer med deres forbogstav. Lærere vil figurere som BL for biologilærer og 
FL som fysiklærer. 

Flerfaglig eller fællesfaglig? – en begrebsafklaring.  
 
Når man arbejder sig gennem litteraturen indenfor fællesfaglighed, bliver manglen på enslydende defi-
nitioner hurtig tydelig. Forståelsen af, hvad der kendetegner eller skal forstås ved integreret naturfagsun-
dervisning, fremhæves af Czerniak og Johnsen også som tvetydig. Manglen på en klar afgrænsning af 
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hvad fællesfaglig undervisning bør omfatte af indhold og tilgange, vanskeliggør dermed deciderede an-
befalinger. Overførbarheden af begreber mellem sprog udgør en anden udfordring.  
Desuden er der i flere af de udenlandske studier tale om fagligt samspil mellem matematik og science 
hvor science er ét samlet fag. Man må derfor forholde sig til, i hvilket omfang disse studier kan genera-
liseres til brug i dansk sammenhæng, hvor science ikke er ét men tre fag, og hvor fællesfagligheden som 
ønskes belyst, er mellem disse tre fag. Grundet den noget særegne danske situation med tre separate fag, 
samt manglen på tilsvarende studier i dansk sammenhæng, vil jeg dog alligevel antage en høj grad af 
generaliserbarhed. Disse studier vil derfor blive anvendt som reference. 
 
For at kvalificere den senere analyse, følger her en redegørelse af de former for fagligt samspil som er 
meningsfulde i dette perspektiv.  
 
Flerfaglighed, som også betegnes formel tværfaglighed, bindes ifølge Søren Harnow Klausen oftest op 
omkring et overordnet og gerne bredt emne. De medvirkende fag fungerer her som enestående aktører 
der hver især varetager det, som falder under deres fagområde. Her vil det være parallelle forløb, hvor 
kun koordineringen og det indledende stadie er fælles, mens det øvrige arbejde forløber uafhængigt af 
hinanden (Klausen, 2011a). Et udenlandsk perspektiv på graden af faglig integration finder vi hos Drake 
& Burns, hvis multidicplinary integration i vidt omfang svarer til Klausens definition af flerfaglighed. 
Her organiseres fagene omkring et tema som de enkelte fag belyser forskellige sider af (Drake & Burns, 
2004). Styrker ved den flerfaglige tilgang ligger i dens overkommelighed både hvad angår mål og invol-
vering af de forskellige fag. Omvendt foreligger der en risiko for at flerfagligheden kan synes kunstig og 
overfladisk, hvormed den sammenhængende verdensforståelse man ønsker egentlig ønskede af bibringe 
eleverne udebliver og derimod skaber et endnu mere fragmenteret billede (Klausen, 2011b) 
 
Fællesfaglighed, som også kan betegnes funktionel tværfaglighed, er den eksemplariske form for fagligt 
samspil, hvor der arbejdes ud fra en overordnet problemstilling henimod et fælles mål, som ingen af de 
involverede fag kan nå som selvstændigt fag (Klausen, 2011a). Interdiciplinary integration vil være den 
engelske pendant til fællesfaglighed, hvor pensum organiseres på tværs af de fag som indgår. Selvom 
fagene stadig kan identificeres som selvstændige fag, er det i en betydeligt mindre grad end ved den 
flerfaglige tilgang (Drake & Burns, 2004). Den stærke sammenhæng mellem fagene som rigtig fælles-
faglig undervisning kan bidrage med, kan bidrage til erkendelsesmæssig merværdi. For at muliggøre 
dette kræver det særdeles velvalgte emner og en fælles sag for de pågældende fag. Det forudsætter koor-
dinering mellem fagene, og det kræver involvering i, hvad der skal ske i de andre fag under forløbet 
(Klausen, 2011b).  
 
Det er med ovenstående definitioner in mente, at graden af fagligt samspil skal forstås i resten af opgaven. 
Fagligt samspil anvendes som den generelle betragtning af samarbejde mellem fag. Naturfag anvendes 
som samlet betegnelse for fysik/kemi, biologi og geografi. 
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Hvorfor overhovedet fællesfaglighed? 
 
For at kunne belyse de udfordringer og muligheder den øgede fællesfaglighed fører med sig, er det væ-
sentligt først at forholde til hvori begrundelserne for fællesfaglighed findes, og hvad det er man fra for-
skellige perspektiver mener at kunne opnå med den. Denne tilgang skal tydeliggøre, hvori det særligt 
vanskelige kan ske at ligge, samt hvori mulighederne for lærer og elever eventuelt findes.   
 
Af læsevejledningen for naturfagene fremgår det, at hensigten med de fællesfaglige fokusområder er at 
styrke elevernes arbejde med de fire naturfaglige kompetencer, som er fælles for de tre naturfag. Således 
skal man i undervisningen arbejde med kompetencer indenfor undersøgelse, modellering, perspektive-
ring og kommunikation. Derudover fremgår det af fagformålene for de tre naturfag stk. 1, at eleverne 
skal udvikle naturfaglige kompetencer, herunder færdigheder og viden, af stk. 2, udvikle interesse, nys-
gerrighed og lyst til at lære mere og af stk. 3, erkendelse, ansvarlighed og handlekompetence (EMU, 
2017). Der er således tale om en høj grad af kompetenceorientering.  
 
Fra et generelt perspektiv på fællesfaglighed, peger Karsten Schnack på fem overordnede begrundelser. 
Den første begrundelse, er en øget motivation hos eleverne, som dels skulle udspringe af bruddet med 
den fagopdelte undervisning og dels en højere grad af medbestemmelse fra elevernes side (Schnack, 
1997). Af lovforslaget til lov L181, finder man også formuleringer om øgning af elevernes motivation 
gennem fællesfaglighed. At der er udfordringer med elevers motivation for naturfagene generelt, har vi 
fra blandt andet ROSE-undersøgelserne, som viser at der i Danmark er en generel skepsis overfor natur-
fagene sammenlignet med øvrige fag (Sjøberg & Schreiner, 2010). 
Anden begrundelse fra Schnack knytter sig til udfordringen med stoftrængsel, som nødvendiggør at de 
mere og mere omfattende stofområder komprimeres til eksemplariske forløb. Princippet om udgangs-
punkt i det eksemplariske genfinder vi hos Klafki. Ifølge ham bør man ikke arbejde med elevernes in-
strumentelle færdigheder og sekundære dyder isoleret fra en væsentlig sag. Kun når eleverne samtidig 
arbejder med et tidstypisk nøgleproblem, eller noget, der på en eller anden måde peger frem mod et nøg-
leproblem, er det værdifuldt (Agergaard, 2015). 
 
Tredje begrundelse skal findes i fællesfaglighedens mulighed for at skabe sammenhæng i den ellers fag-
opdelte viden, og muligheden for at arbejde med rigtige problemstillinger (Schnack, 1997). McBride og 
Silverman peger på den tætte relation mellem fagene og dennes positive betydning for en forståelse af 
større sammenhænge hos eleverne. De fremhæver ligeledes muligheden for at udnytte elementer fra et 
fag til at få et dybere indblik i et andet, eller gøre noget mindre abstrakt i et fag, ved at konkretisere med 
eksempler fra et andet (fra Meier 1998). Ligeledes peger Svein Sjøberg på, at en forestilling om erken-
delse som værende helhedsorienteret, vil være et argument mod den fagopdelte naturfagsundervisning. 
Tilhængere af dette perspektiv vil mene, at denne struktur med adskilte fag, fører til fragmentering af 
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forståelsen og vanskeliggør det helhedssyn som skolen bør være formidler af. En kategorisering af na-
turfagenes begreber, sprogbrug, videnskabsteori og metoder vil for nogen kunne indikere nogle fælles-
træk for fag som biologi og fysik-kemi. Omvendt vil andre argumentere for, at det som kan indeholdes i 
de to fag hver for sig, ligger så langt fra hinanden at det ikke giver mening at prøve at samle det til én 
disciplin. Alligevel er konklusionen, ifølge Sjøberg, at fællestrækkene er så sammenfaldende, at en be-
tragtning af fagene i en sammenhæng vil være en styrke for den almendannende skole (Sjøberg, 2012a).  
 
I den fjerde begrundelse fremhæver Schack fællesfaglighedens betydning for kritisk tænkning samt tænk-
ning på et metarefleksivt niveau, mens der i femte og sidste begrundelse peges på elevernes dannelse og 
handlekompetence (Schnack, 1997). Learning for the 21st Century, peger gennemgående på nødvendig-
heden af handlekompetence og kritisk tænkning, problemløsning og samarbejde (Learning for the 21st 
century). Virkelighedens problemstillinger kræver ofte inddragelse af kompetencer fra flere fagområder 
og derfor bør undervisningen i naturfagene altså tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne oplever at 
de ved at trække på kompetencer fra de enkelte fag, kan håndtere problemstillinger som kræver tværfag-
lig tilgang (Czerniak & Johnson, 2014).  Det bliver således vigtigt at kunne tilegne sig ny viden og kunne 
løse problemstillinger, hvorfor fokus i skolen også må være herpå. 
 
Det man søger er altså i høj grad en problemløsningskompetence. Fokus på metakognition bliver altså 
væsentligt, fordi handle- og metakompetencer til stadighed får større betydning i samfundet. Metakog-
nitiv indsigt har stor betydning for hvordan man går til en opgave og for processen i arbejdet med den. 
En højere grad af omstillingsparathed og dermed refleksion og selvreguleret læring, forudsætter ligeledes 
metakognitiv indsigt (Klausen S. H., 2011a). Ifølge Klausen giver udviklingen af metakognition i sig 
selv et argument for mere fagligt samspil. Såfremt der er tale om lavere prioritering af fagspecifik viden 
og større fokus på overordnede færdigheder, vil fællesfaglighed, som ofte er af problemorienteret karak-
ter, fordre tilegnelsen af metakompetencer (Klausen S. H., 2011a). Det betyder, at der må arbejdes med 
elevernes indsigt i egne læreprocesser. En tilgang til det kan være at arbejde med elevernes indsigt i egne 
læringsvaner, hvilket indbefatter at lære eleverne at se sammenhængen mellem motivation og egen ind-
sats. Elever med motivation for at lære, vil kunne vurdere en opgaves krav og kunne anvende hensigts-
mæssige startegier. Denne elevtype vil kunne attribuere et resultat til det som de har gjort og ikke deres 
evner. Omvendt vil elever som ikke er i stand til at strukturere eget arbejde og ikke besidder de rigtige 
strategier, tilskrive et dårligt resultat til evner (Hopfenbeck, 2013). 
 
Der kan altså findes forholdsvis mange begrundelser for fællesfagligheden og hvad det kan gøre godt. 
Derfor er det også interessant at se på, i hvilket omfang undervisningen i de fællesfaglige fokusområder 
lever op til de gode intentioner med fællesfaglighed, og hvor udfordringer viser sig at være.  
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Udfordringer og muligheder ved fællesfaglig undervisning 
 
I det følgende præsenteres de udfordringer og muligheder som er identificeret ud fra den indsamlede 
empiri. Her inddrages både elevinterviews og lærerinterviews, samt øvrigt materiale.  
 

Graden af fagligt samspil 
 
Som tidligere beskrevet adskiller fællesfaglig undervisning sig væsentligt fra flerfaglig undervisning. En 
undersøgelse lavet af DASERA (Daugbjerg & Krogh, 2016) viser, at der ikke altid er sammenhæng 
mellem den form for fagligt samspil man tror man praktiserer og den der rent faktisk er i spil. Mange 
lærere udtrykker forståelse for hvad fællesfaglighed er, men arbejder alligevel flerfagligt ud fra et over-
ordnet emne.  
 
Men skal man tage hensyn til elevernes udbytte, er det muligvis ikke helt ligegyldigt hvilken grad af 
fagligt samspil der er tale om. I sit meta-studie fra 2001 betragter Hurley forskellige former for integra-
tion af fagene science og matematik, ud fra deres effekt på elevpræstationen. Her var blandt andet tale 
om en parallel tilgang, hvor undervisningen planlægges og gennemføres samtidigt gennem sideløbende 
indholdsområder, og en form med total integration, hvor der er fuldbyrdet lighed mellem fagene (Hurley, 
2001). Overført til dansk kontekst, er den parallelle tilgang at betragte som en pendant til en flerfaglig 
tilgang, mens total integration vil være et bud på den fællesfaglige tilgang. Accepteres denne præmisse, 
indikerer Hurleys studie en positiv effekt på elevpræstationen i en fællesfaglig kontekst, modsat en ne-
gativ effekt ved en flerfaglig tilgang. Det er med andre ord ikke ligegyldigt hvilken form for fagligt 
samspil i undervisningen der er tale om, hvis man ønsker en positiv effekt på elevpræstationen. Graden 
af fagligt samspil er derfor værd at undersøge. 
 
Indikationer for hvilken grad af fagligt samspil der praktiseres, kan findes i ordvalgene vedrørende ar-
bejdet med de fællesfaglige fokusområder. Således kan ord som ”emne” og ”emnearbejde” indikere en 
mere flerfaglig tilgang end en fællesfaglig. Omvendt vil udgangspunkt i en fokuserende problemstilling 
indikere en fællesfaglig tilgang hvor de tre naturfag inddrages i arbejdet med den pågældende problem-
stilling. Under interview af lærerne omtaltes arbejdet med de fællesfaglige fokusområder ofte som 
”emne”, eller ”emnet”.  
 
FL: Så vi har ligesom det her overordnede emne og så finder jeg på noget med fysik som kan passe ind 
her. Man skal jo også tage hensyn til faget. Så vi tager de temaer som der er lagt op til og finder noget til 
det. 
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Dette kan altså indikere en flerfaglig tilgang, hvor der arbejdes sideløbende ud fra et overordnet emne. 
Spørges der derimod ind til planlægningen af arbejdet med et fællesfagligt fokusområde udtrykkes der i 
første omgang tilsyneladende en forståelse af undervisningen som værende fællesfaglig.  
 
I: Er forløbet så planlagt i fælleskab i en sådan grad at du sådan nogenlunde ved hvad de har gang i inde 
i fysik? 
BL: (…) altså det er ikke sådan nogenlunde, det er planlagt fuldstændig uge for uge. Men altså vi har 
ikke lavet de enkelte planer for fagene sammen. Det gør man bare selv. 
I: Så der vil du sige det er sådan rigtig fællesfagligt?  
BL: Ja. Og det er også der det fungerer for jeg ved jo hvad de har haft om inde i fysik. Altså sådan noget 
med nedbrydning af maden og proteiner, det ved jeg de har haft om i kemi, så det kan jeg henvise til og 
henvise til fysiklæreren. Så der fungerer det jo. Ja, så vi ved 100% hvad hinanden laver fordi vi har lavet 
denne her plan. 
 
Læreren her tilkendegiver altså en forståelse af den gennemførte undervisning som værende fællesfaglig. 
Dette gøres med den fælles planlægning, og bevidstheden om, hvad der behandles i de øvrige fag som 
belæg. Vender vi tilbage til definitionerne for flerfaglighed og fællesfaglighed. finder vi at fælles koor-
dinering alene ikke giver anledning til at tale om fællesfaglighed. Ifølge definitionen vil fællesfaglig 
undervisning blandt andet kræve afsæt i en fælles problemstilling.  
 
Dette aspekt forsøges forfulgt med et opfølgende spørgsmål, hvor deres spørges ind til, om der startes ud 
med fælles afsæt og fælles overordnet problemstilling. 
 
BL: Nej, det gør vi ikke. Ideen er ellers god. Vi starter op hver for sig og har så om fx madkemi. Så efter 
3 uger slår vi fagene sammen, og håber at vi har arbejdet med noget som kan sættes sammen på tværs af 
fagene. Nogle gange lykkedes det bedre end andre gange. 
 
Udgangspunktet er altså et emne, hvor fagene behandler forskellige aspekter af dette hver for sig. Tidli-
gere citat viser også, at indholdet varetages i de enkelte fag af faglæreren alene. Af årsplanen (bilag 6) 
fremgår det ligeledes at der tale om en meget overordnet planlægning hvor stort set kun emnet der skal 
arbejdes med, står påført. Der er således meget lidt, der kan indikere en fællesfaglig tilgang i undervis-
ningen.  
Manglen på forståelse af begreberne indenfor graden af fagligt samspil, lader altså til at kunne genfindes 
i dette tilfælde. Der er i hvert fald ikke overensstemmelse mellem dét man kalder det man gør, og det 
som man rent faktisk gør. 
Lærernes noget mangelfulde bevidsthed om, hvilken form for tværfaglighed der egentlig praktiseres, kan 
muligvis også have konsekvenser for den sammenhæng man flere fra sider ønsker at eleverne skal opleve. 
Dette aspekt tages op senere i opgaven. 
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Barrierer overfor fællesfaglig undervisning  
 
Barrierer knytter sig både til fysisk og udefrakommende forhold, men også til de holdninger den enkelte 
lærer måtte have til fællesfaglighed. Sjøberg taler om faglig loyalitet og stolthed over de linjefag man 
måtte have uddannet sig i, som værende af væsentlig betydning for velvilligheden under implementerin-
gen af fællesfaglige forløb. Det er således ikke uden betydning om lærerne har en stærk eller svag følelse 
af faglig identittet i forhold til tilgangen til samarbejdet på tværs af fag (Sjøberg, 2012a). Lærerenes 
generelle betragtning af arbejdet med de fællesfaglige fokusområder, kan identificeres gennem ordvalget 
i interviews.  
BL: (…) Men altså det er jo fordi vi SKAL fremfor at det virker (…) og ”Der er slet slet ikke plads til 
den individuelle lærer”.  
Formuleringer som disse kan indikere forbehold overfor det fællesfaglige. 
 
Sherry L. Meier (Meier, Nicol, & Cobbs, 1998) fremhæver forskellige barrierer, som vil kunne optræde 
i forbindelse med implementering af fællesfaglig undervisning. Her arbejdes kun med de af Meiers bar-
riere som findes relevante her. 
 
Indholdsområder og stoftrængsel 
 
En udfordring kan ifølge Meier være i forhold til prioriteringer af indholdsområder, hvor noget af det 
fagspecifikke må vige for det fælles mål i de fællesfaglige forløb. Her vil man se at et fag tilpasses et 
andet fremfor at lade dem fylde lige meget (Meier, Nicol, & Cobbs, 1998).  
 
Lærerne giver samlet udtryk for at den fællesfaglige undervisning går ud over deres normale indholds-
områder, og at der således er noget der må udelades. Dette betragtes som værende på bekostning af 
fagfagligheden som vurderes vil blive dårligere. 
 
FL: Altså man kan få de store perspektiver ud af det og det er det man gerne vil med det, men man ofrer 
også rigtig meget ved det. Altså jeg synes når jeg sådan sammenligner med mine tidligere klasser og dem 
jeg har nu, så synes jeg mine tidligere klasser havde et højere niveau. Jeg synes der går meget tid med de 
her fællesfaglige forløb, og så især når man har så lidt timer, så vi når slet ikke, altså der er rigtig mange 
temaer som vi slet ikke når omkring. 
 
Her udtrykkes tydelig bekymring over det, der ikke nås indenfor fagets egne rammer, og der peges på 
store mangler i forhold til det fagfaglige indhold. Lehman peger på, at lærere ofte ikke kan overskue at 
tilføje ”integrated ideas into an allready overcrowded curriculum” (Lehman fra Czerniak, 2003 s. 552). 
Ligeledes påpeger Czerniak at selvom nogle lærere mener at fagintegration kan gøre naturvidenskab 
mere meningsfuld for eleverne i og med der skabes større sammenhænge mellem indholdsområderne, vil 
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andre lærere være af den opfattelse, at arbejdet med temaer vil betyde en udvanding af pensum (Czerniak, 
2003). 
 
Generelt udtrykkes der en følelse af at man mister noget af sit fag og at fysik får mere spillerum end de 
andre fag. Dette hænger ikke mindst sammen med den mulige skriftlige prøve som knytter sig til noget 
mere fagspecifikt, og hvor frygten for fagspecifikke mangler tydeligt fremgår af lærerenes udsagn. 
 
Men også den fælles prøve mødes med en vis ængstelighed. De naturfaglige kompetencer er det bærende 
element i den fælles prøve og dermed arbejdet i de fællesfaglige fokusområder. Derfor kan det synes 
problematisk at disse kompetencer tilsyneladende ikke er i fokus.  
 
BL: Det er ikke noget der har været i fokus i hvert fald. Det kan jeg jo godt høre nu hvor du siger det. 
Kompetencemålene er nok helt udvaskede. Jeg har i hvert fald ikke haft noget fokus inde ved mig. 
 
Undervisningen er altså tilsyneladende ikke tilrettelagt med fokus på udvikling af naturfaglige kompe-
tencer. Dette fremgår ligeledes af årsplanen (bilag 6).  
 
Lærernes faglige niveau og self-efficacy 
 
En anden barriere knytter sig til lærernes eget faglige niveau og frygten for det ukendte i de nye ind-
holdsområder. Dette tilkendegives også fra de interviewede lærere da de bliver spurgt til hvad de synes 
om at arbejde med de fællesfaglige forløb. 
 
BL: Jeg synes ikke det er ligeså sjovt at være biologilærer som før men det tror jeg er fordi man er lidt 
usikker i det fordi man lige pludselig skal undervise i nogle temaer som ikke før har undervist i (…) 
første gang man underviser i noget nyt det synes jeg altså er svært og især når der er så meget kemi og 
fysik i det som der jo er. Så jeg føler også fagligt at jeg bliver udfordret. Det siger de andre lærere hel-
digvis også at de føler. 
 
Meier fremhæver ligeledes at der er tendens til at nogle fags lærere ser mere positivt på fællesfaglighed 
end andre. Dette forhold udtrykkes også af læreren som føler sig særligt udfordret af fysik/kemi.  
Der indikeres også en udfordring i forhold til hvad Albert Bandura betegner, lærernes self-efficacy. Læ-
rere med en lav self-efficacy, vil have en lav tro på egen formåen, og vil sandsynligvis være mere forbe-
holdende og negative omkring det nye (Bandura, 2012).  
 
Skolens struktur og organisering 
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Skolens fysiske rammer og hele den organisatoriske struktur udgør ifølge Meier også en barriere for 
fællesfaglighed. Her er det altså forhold som klasserummenes placering i forhold til hinanden, skemapo-
sitioner og tid til planlægning af forløb, som er afgørende for succesfuld fællesfaglighed.  
 
Det fremhæves her af lærerene, at det er lettere at skabe samhørighed på årgangen hvor der tale om 
fagdage end årgangene med spredte skemapositioner. 
 
BL: Det fungerer bedre fordi det er hele tirsdag, der er det naturfagligt. Der kan de også gå rundt mellem 
faglokalerne og alle lærerne er der. 
 
Det opleves altså som en styrke med fagdage, i forhold til de årgange som ikke har denne organisering. 
Alligevel er der organisatoriske udfordringer grundet i manglende prioritering fra ledelsens. 
 
BL: Ledelsen prioriterer det ikke en skid. Altså de var inviteret med til nogle møder med os (teamet) (…) 
der kom ikke noget ud af det. 
 
De ydre strukturelle og organisatoriske udfordringer lader dermed til at være vanskelige forhold at ændre 
på når det ikke prioriteres af ledelsen.  
 

Oplevelsen af sammenhæng 
 
Oplevelsen af sammenhænge og helhedsorientering kan, som tidligere nævnt, fungere som begrundelse 
for fællesfaglighed. I et tidligere citat fremhævedes muligheden for at se de store perspektiver som en 
gevinst ved fællesfaglighed. At eleverne ifølge læreren, ser sammenhængen fremhæves igen her som 
noget af det bedste ved den pågældende undervisning.  
 
BL: Det allerbedste er, at de ser at tingene hænger sammen (…) For eleverne tror jeg det giver nogle 
større sammenhænge.  
 
Læreren uddyber og konkretiserer med at fagoverskridende områder som kvælstofkredsløb tilhører alle 
tre fag og sammenhængen skabes fordi samme emne behandles i de enkelte fag. Denne tilgang proble-
matiseres dog af eleverne som giver udtryk for at de oplever, at det samme gentages igen og igen i de 
enkelte fag.  
 
A: Ja altså fordi når det sådan er det samme så synes jeg bare det er en dag hvor det er sådan fra otte til 
halv tre hvor det bare er det samme man kører igennem. 
… 
M: Ja man snakker om de samme ting i alle fagene så det bliver nogle gange sådan bare gentagelser.  
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S: Ja nogle gange. Og nogle gange hænger det bare slet ikke sammen. 
 
At det samme område gentages indikerer også en uhensigtsmæssig prioritering, eller mangel på samme, 
de tre naturfag imellem. Særligt når vi har set at stoftrængsel udgør et reelt problem, kunne et område 
som kvælstofkredsløb måske bringes i spil på anden vis end blot ved gennemgang i alle tre fag. 
 
Spørger man ind til elevernes oplevelse af sammenhængen mellem fagene i de fællesfaglige fokusområ-
der er svarerne ikke helt entydige. Eleverne i gruppe 2 giver udtryk for en mangelfuld følelse af sam-
menhæng.  
 
E: Nej. Det er meget sådan at nu har vi haft geografi og så skal vi over til noget nyt. 
 
Den anden gruppe elever lader til at opleve en lidt større sammenhæng mellem fagene i det tværfaglige 
forløb, og udtrykker samtidig at nogle fag hænger bedre sammen end andre. 
 
S: Altså jeg synes også det er sjovt sådan at kunne se sammenhængen mellem fagene når det er. Hvis 
man kan det.  
I: Er det tydeligt synes I? 
S: Nogle gange.  
A: Altså jeg synes at geografi er meget tydeligt og fysik er også meget tydeligt, men biologi er… Nogle 
gange bliver jeg lidt i tvivl om biologien, om det også er lidt af fysikken og… 
 
Samtidig udtrykkes her en tvivl om fagenes grænser og fagenes samspil. Dette kommer også til udtryk i 
gruppernes problematiseringer af den opdeling af arbejdsspørgsmål der skal knyttes til selvstændige fag 
under deres problemstilling. 
 
S: Altså nogle gange kan det godt være ret svært at finde sådan et emne, hvor alle ting sådan ligesom kan 
være fælles. Også det der med at der er den der fordeling med at der skal være 40 % fysik, 30 % biologi 
og 20 % geografi… 
M+A: Ja det kan godt være rigtig svært at skulle finde ud af og sætte det på. 
… 
S: Det er sådan lidt… Altså så har man et tværfagligt emne og så skal man alligevel dele det hele op. Det 
er sådan lidt underligt.  
 
At arbejde tværfagligt for at skabe sammenhæng mellem fagene med udgangspunkt i et overordnet emne, 
for så alligevel at skulle udspecificere nogle fagspecifikke områder, bliver også problematiseret af læ-
rerne. 
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BL: (…) for det er jo egentlig modstridende for vi laver noget tværfagligt og så pinder vi det ud i de tre 
fag for så at lave noget tværfagligt igen.  
 
Omvendt fremhæves det også som værende en støtte for både lærere og elever, fordi man så sikrer at alle 
fag er dækket. Lærerene er altså opmærksomme på problematikken omkring det modstridende aspekt. 
Denne både-og tilgang vil muligvis medføre en mindre følelse af sammenhæng.  
 
Eleverne i fokusgruppe 2 udtrykker delvise sammenhænge, og fremhæver nogle situationer som mere 
sammenhængende end andre.  
 
I: Ser I så mest sammenhæng i fagene nu eller oplever I dem som mest adskilte? 
S: Jeg ser mere sammenhæng. 
A: Ja men stadig meget adskilt. 
S: (…) i biologi havde de om nedbrydningsemzymer og det lavede vi så også nogle forsøg med i fysik. 
(…) Så der hang de godt sammen.   
 
Oplevelsen af sammenhæng kan muligvis også hænge sammen med det faglige niveau hos eleverne. I 
hvert fald har gruppen med de stærke elever flere tanker omkring sammenhængen mellem fagene, og gør 
sig flere refleksioner over det en den anden gruppe.  
Der findes forholdsvis gode indikationer på, at sammenhængen kunne være bedre og gøres mere eksplicit 
for eleverne. Dette kommer også til udtrykt i elevernes egen efterlysning af netop mere samspil og koor-
dinering på tværs af fag. 
A: Jeg tænker bare at hvis de nu snakkede meget mere sammen. 
S: Ja.  
A: Ja altså hvis de nu for eksempel lige sagde at den her tirsdag så kommer biologien ind på det og så 
kan man lave nogle forsøg med det i fysik. Jeg ved ikke lige hvordan geografi kommer ind i det.  
M: Ja i forhold til det vi lige har lavet, så hvis de nu sådan præsenterede det sammen og sagde det sam-
men. 
… 
A: Ja altså trække trådene sådan lidt. 
S: Ja sådan lærerne også sådan laver en sammenhæng.  
 
Der efterlyses altså hjælp til at skabe sammenhængen fra et fag til det næste og dermed holde en rød tråd 
gennem forløbene. Ligeledes efterlyses en fælles opstart.  
 
I denne forbindelse peger Therese Hopfenbeck på, at det for nogle elever kan være svært at skabe sam-
menhæng mellem de forskellige aktiviteter som finder sted i en given undervisning. Det samme gør sig 
gældende for koblingen mellem en undervisningsgang til den næste, eller fra hvad man lavede sidst til 
det man skal igennem i dag (Hopfenbeck, 2013).  
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Oplevelse af sammenhæng, og fællesfaglighed i det hele taget, kan også blive problematiseret af situati-
oner som her, hvor biologilæreren føler sig udfordret på biologifagets bidrag til det samlede forløb. Der-
for vælger hun at undervise i noget som ikke er relevant i forhold til det fællesfaglige fokusområde, 
hvilket umiddelbart ikke vil give anledning til større følelse af sammenhæng hos eleverne.  
 
BL: (…) og jeg kan jo ikke bruge fire uger på at snakke om det, så derfor gik vi nok lidt fra immunfor-
svaret over i sygdomme og sådan noget, men det er jo ikke så relevant. (…) Det er nok også os lærere, 
som skal blive lidt bedre til at finde ud af hvad passer ind og sådan. 
 
Eleverne udtrykker altså ikke en ubetinget oplevelse af sammenhæng mellem fagene og flere forhold 
indikerer at der er behov for ændringer i forhold til planlægning og gennemførelse.  
 

Selvstændigt arbejde og elevernes håndtering af autonomi 
 
I arbejdet med de fællesfaglige fokusområder var en del af arbejdet selvstændigt arbejde i elevgrupper. 
Organiseringen var her af projektmæssig karakter.  
 
I forløb som de gennemførte, var det tydeligt at mange elever havde vanskeligt ved at strukturere tiden 
og det var langt fra alle, som var lige produktive. Dette fremgik tydeligt både af processen, herunder 
gruppernes logbøger, gruppernes fremlæggelser og deres produkter. Ligeledes udtrykker gruppe 2 at de 
ikke er ubetinget vilde med den projektlignende organisering. I denne gruppe var der tale om elever som 
til dagligt var udfordrede i undervisningen. 
 
E: Jeg ved ikke rigtig. Jeg er nok ikke så vild med det.  
I: Hvad er det, der svært ved det? 
E: Jamen man har lidt sådan en uge hvor man sådan lidt selv skal finde ud af det.  
Ligeledes kan der findes indikationer på at eleverne kan opleve det som vanskeligt selv at skulle tage 
ansvar for organiseringen af deres arbejde og vejledning.  
 
K: Ja altså sidste gange havde lærerne ligesom fundet en tid hvor vi skulle komme ned til dem, men 
denne gang skulle vi ligesom selv finde tiden. Det var ret svært. Også fordi vi jo må sidde hjemme.  
 
Ifølge Hopfenbeck vil eleverne gerne de elevaktive arbejdsformer og arbejde ud fra en hvis grad af frihed 
og selvbestemmelse, men omvendt nærer de også ønske om, at læreren skal være der til at styre grupper, 
hjælpe dem til struktur samt tage fat i de elever som ikke gør deres arbejde (Hopfenbeck, 2013). 
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Den anden fokusgruppe giver et noget andet indtryk af deres oplevelse med det øgede ansvar for proces-
sen.  
 
A: Altså i forhold til sådan normale projektopgaver så er det sjovt det der med at man skal lave et forsøg 
og have det med. Altså jeg kan godt bare sådan generelt lide sådan en projektuge hvor man sådan skal 
lidt selv. 
… 
A: Altså denne gang har det været lidt forvirrende fordi lærerne bare sådan lidt var der-agtigt, og så skulle 
man så ud at finde dem og det var lidt svært.  
 
Her opleves projekttilgangen som mere positiv og motiverende for eleverne. Ligeledes fremhæves det 
praktiske i form af forsøg som positivt. At medlemmerne i denne fokusgruppe har haft en andet udbyt-
terigt forløb end den anden gruppe, kommer også til udtryk i deres logbøger, selv-evaluering, fremlæg-
gelse og karakter. Alligevel gives der også her udtryk for at den løsere struktur på vejledning ikke har 
været medvirkende til at gøre projektformen nemmere. 
Ifølge lærerne er projektformen noget mange af eleverne synes godt om. 
 
FL: Jeg tror at mange elever jo rigtig godt kan lide det her med projektopgaver og selvstændigt arbejde 
hvor de selv styrer agendaen og også selv kan inddrage noget meget kreativt for mange er jo gode til at 
tegne og plancher og sådan noget. Så jeg tror at mange eleverne synes det er blevet sådan lidt mere aktivt. 
 
Selvom om lærernes umiddelbare holdning er at eleverne er positivt stemt overfor formen, kommer det 
også til udtryk, at nogle grupperinger har det sværere end andre. Lærerne peger også på, at det de stær-
keste elever som trives bedst under projektarbejdet. 
 
BL: Ja det er de stærke. Altså det kræver, jeg ved ikke om man kan kalde for refleksionsniveauer, men 
det kræver at man oppe i hjernen ligesom kan zoome ud og det er der godt nok mange der har svært ved 
i ottende.  
 
Nogle elever problematiserer altså den høje grad af autonomi hvor læreprocessen bliver overladt til dem 
selv. Særligt de udfordrede elever har ikke samme givtige forløb som de stærke, hvilket fremgik af pro-
ces, produkt og endelige karakter.  
 
Hopfenbeck peger også på at gruppearbejde og projektarbejde ikke er uden udfordringer. Særligt de 
svage elever lader til at finde denne form vanskelig. Lysten til at arbejde i grupper kan være der, men 
elevernes egen selvindsigt i koncentrationsproblemer under denne organiseringsform, giver udtryk for at 
gruppearbejdet kan være en stor udfordring (Hopfenbeck, 2013).  
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Elevernes udbytte af arbejdet med et fællesfagligt fokusområde 
 
Ser man på elevernes udbytte af arbejdet med et fællesfagligt fokusområde bekræftes udsagnet om, at 
det vil være de stærke elever, som vil høste det største udbytte i den projektmæssige del. I dette tilfælde 
var der tale om et forløb afledt af det fællesfaglige fokusområde Drikkevandsforsyning for fremtidige 
generationer. Således blev der arbejdet ud fra overskriften: Drikkevand – En livsvigtig ressource (bilag 
3). Eleverne giver selv udtryk for at de fik noget ud af forløbet.  
 
E: Jeg vidste ikke hvad syreregn var før i tiden. Altså de emner man har om dem lærer man jo meget 
mere om. 
 
Alligevel udtrykkes en oplevelse af at udbyttet ikke har været større end hvis der havde været tale om 
traditionel undervisning.  
 
E: Så tror jeg vi havde lært mere hvis vi bare havde haft om det.  
I: Hvorfor tror I det er sådan? 
E: Fordi man selv skal finde alting og forsøg og sådan noget.  
K: Ja det er svært fordi man ligesom skal gøre det selv. 
 
Ifølge lærerne var et af målene her, at eleverne kunne koble flere indbyrdes afhængige faktorer sammen.  
 
FL: Ja sammenhængen var helt væk. Man nåede lige at tænke YES drenge, men så gik de slet ikke ind i 
det. Og det var jo ret tydeligt at de ikke havde fanget det. Ja og så forsøget var jo også bare et de viste, 
men hvad det gik ud på havde de ingen ide om. 
 
Hvis målet er at skabe sammenhæng for eleverne, og at man med denne sammenhæng skal øge deres 
udbytte, viste produkt og fremlæggelse hos flere grupper en meget mangelfuld forståelse for sammen-
hæng. Det gjorde sig særligt gældende hos elever som i gruppen ovenfor, som endte med karakteren 2. 
Den anden gruppe elever fremhæver, at det kræver mere under projektarbejde, men udtrykker sig om-
vendt positivt overfor udbyttet. 
 
S: Helt klart. Men jeg synes også man får noget ud af den anden undervisning så det er sådan lidt. Altså 
det er sådan meget hårdt arbejde i projektopgaverne og man skal have sådan meget sådan selvdisciplin-
agtigt. 
A: Ja altså jeg synes det sætter sig rigtig godt fordi altså man skriver det og man skal læse det igennem 
og man skal lære det udenad… 
S: Ja man skal forstå hvad man siger altså.  
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A: (…) Altså hvor man måske bare har fået noget i timerne, så sætter det sig nok ikke ligeså godt fordi 
man ikke har arbejdet så meget med det.  
Selvom elevernes her synes det kan være hårdt, gives her udtryk for en oplevelse af arbejdet med egne 
projekter tilfører noget andet og måske mere end traditionel undervisning. Heri ligger også det aspekt at 
eleverne skal fremlægge noget, og for at man kan det, bliver man nød til at have sat sig ind hvad det er 
man taler om. 
 

Medbestemmelse og differentiering i arbejdet med problemstilling 
 
Elevernes medbestemmelse i løbet af det selvstændige arbejde i et fælles forløb fremhæves af lærernes i 
udgangspunktet som positivt. Her fremhæves muligheden for at påvirke projektets retning og ændring af 
sværhedsgrad. 
 
BL: (…) For de skal jo selv lave en problemstilling, så de kan jo sådan spore det sådan hen i retning af 
hvad de synes er mest interessant og produkt der kan de jo selv (…)  
 
Der ligger altså en oplagt mulighed for at differentiering i formuleringen af elevernes problemstilling, 
som for læreren her tydelig. Dette udgør dog også en udfordring for teamet, som ikke altid er enige om, 
hvad den gode problemstilling er.  
 
BL: (…)  vi er tit meget uenige om hvad der er godt. (…) Men det er mega svært og så ender det jo også 
nogle gange bare som en emneopgave.  
 
En anden udfordring, som knytter sig elevernes muligheder for at påvirke projektet i en ønsket retning, 
er spørgsmålet om hvilke lærere der bringes i spil og i hvilket omfang. Når problemstilling og arbejds-
spørgsmål er lagt mere over til eleverne bliver det elevernes arbejdsspørgsmål, som bliver afgørende for 
hvilke forsøg der kan tænkes ind. Dette giver særligt udfordringer for fysiklæreren og de elever som 
måtte have brug for ham. 
 
FL: Fysik er jo lidt forsøgsfaget og det er derfor oftest mig, som er i spil når der skal findes og laves 
forsøg og når der skal vurderes forsøg til fremlæggelserne. Så der er tit kø til forsøg.  
 
Der udtrykkes altså et pres på fysiklæreren og dermed også fysiklokalet som kan stå i en situation, hvor 
rigtig mange forskellige problemstillinger skal imødekommes.  
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Styring af projektarbejdet  
 
Udfordringerne i forbindelse med oplevelsen af sammenhæng og elevernes udbytte, kunne indikere et 
behov for en øget, eller anderledes styring fra lærerenes side. At der er udfordringer forbundet med sty-
ringen i projektmæssig sammenhæng, kommer også til udtryk fra lærernes perspektiv.  
 
BL: (…) Altså det synes jeg altid er sindssygt svært ved gruppearbejde og projektarbejde og sådan noget. 
Også fordi de må arbejde hjemme. Så det synes jeg er rigtigt svært at finde ud af, hvad de har taget med 
sig og hvad de lærer og om de overhovedet arbejder seriøst (griner) og sådan nogle ting. 
 
Det drejer sig altså både om udfordringer vedrørende elevernes udbytte men også elevernes proces med 
arbejdet. Dette kommer ligeledes til udtryk her hvor det fremhæves at nogle elever bare driver rundt i 
løbet af det selvstændige arbejde. 
 
BL: (…) Der er jo nogle elever der driver om i en uge hvor det sejler og så fredag kl 11 går det op for 
dem at de skal aflevere noget om en time. Jeg har ikke lige sådan svaret på hvordan man kan løse det 
 
På den pågældende årgang var der i et forløb tale om fast vejledningstid til grupperne, mens der i et andet 
var tale om vejledning efter behov. Den sidste form blev valgt for ikke at spilde tid på de elever som ikke 
havde brug for det. Netop denne form påpegedes af de udfordrede elever som værende svær selv at styre 
og til trods for behovet fik disse elever ikke skrevet sig på.  
For at kunne følge med i elevernes arbejde, har der været anvendt logbøger som lærerne havde adgang 
til. Dette fremhæves dog ikke udelukkende som god indikator for elevernes proces.  
 
BL: (…) men én ting er hvad der står i logbogen og en anden ting er hvad der skete. Fordi vi er jo ikke 
med hjemme. GoogleDocs viser jo også hvornår man har skrevet i det.  
Eleverne fremhæver i denne sammenhæng, at de ikke helt ved hvordan de skal bruge logbogen.  
 
E: Ja. Men det er mere fordi vi skal. Altså jeg skriver bare noget den sidste dag for jeg kan ikke lige se 
meningen med det. 
 
Der er således gjort nogle tiltag for at hjælpe eleverne i processen, men det lader til at formålet samt 
betydningen af eksempelvis logbog ikke er klart for eleverne 
 

Elevernes proces og udvikling 
 
For nogle læreres vedkommende, gøres der imidlertid indsatser for at arbejde med elevernes proces, så 
fokus er på læring og elevernes udvikling. Som nævnt kan metakognition udgøre en begrundelse for 
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fællesfaglighed, da den er af stor betydning for måden man løser opgaver på. Derfor er det også vigtigt, 
at denne er i fokus og at eleverne bliver opmærksomme på egne læringsvaner og deres tilgang til opgaver. 
Måske særligt de elever der bare driver rundt. Feedback er et værktøj som kan bidrage til elevernes 
indsigt i egen læring. Dette er noget som prioriteres højt af en af lærerne. Men som der gives udtryk for 
herunder, er det ikke alle lærere som prioriterer det. 
 
BL: Men altså der er stor forskel på hvor meget tid man (lærerne) vil bruge på slutproduktet. Nogle 
(lærere) mener de (eleverne) lærer det af processen og at feedback bare tager for meget tid. 
 
Karakterer er en vigtig ting på den pågældende årgang og skole i det hele taget og således er den over-
ordnede målstruktur ikke til at tage fejl af. Eleverne giver også udtryk for at karakterer er vigtige, men 
de vil helst have den sammen med feedback med henblik på at blive bedre næste gang. I forlængelse 
heraf har der været arbejdet med selvevaluering. 
 
FL: Ja det er lidt et forsøg på at få dem (eleverne) til ligesom at opdage eller få indsigt i, hvad der lidt er 
på spil også inde i dem selv undervejs i sådan et projekt. Også for at de kan se at de selv kan gøre noget 
for at få en bedre karakter næste gang.  
 
Kvaliteten af disse selvevalueringer (bilag 4) var dog meget varierende, og det var tydeligt at se at de 
udfordrede elever dels svaret meget sparsomt på spørgsmålene, og dels ikke havde forholdt til den proces 
de havde været igennem.  
 
Ifølge Hopfenbeck vil elever med selvindsigt og en fornuftig strategi, i langt højere grad attribuere et 
dårligt resultat til indsats og være i stand til at handle positivt på det, så de kan gøre det bedre næste gang. 
Gode resultater vil ligeledes styrke disse elevers tro på, at deres indsats bærer frugt og at de kan påvirke 
deres egen læring. En mere negativ spiral kan gøre sig gældende for de svage elever som vil tillægge 
årsagen til de dårlige resultater til alt andet end dem selv (Hopfenbeck, 2013). Disse elever vil også i 
langt højere grad have udfordringer ved at inkorporere feedback på en måde der vil styrke deres fremti-
dige læringsstrategier (Hattie & Timperley, 2013). 
 

Fremtidsperspektiv 
 
Ovenfor er der identificeret udfordringer og muligheder som knytter sig til den igangværende undervis-
ning. I et fremtidsperspektiv virker lærerne dog fortrøstningsfulde og tror på at det er begyndelsen der er 
den sværeste, og at det automatisk bliver bedre med tiden. 
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BL: Altså jeg tror, altså det bliver godt for dem her hvor vi er startet i syvende. Så får de det ind under 
huden fra start, for de har ikke prøvet at fagene har været adskilt. Så de fra start er med på at det sådan 
er tværfagligt. Det tror jeg gør en forskel. 
 
At opbygge erfaringer er selvfølgelig vigtigt, men der vil stadig være behov for at man aktivt forholder 
hvad det er man foretager sig, hvad det er man skal opnå og hvordan man kan nå dertil.  
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Udfordringer og muligheder – set fra et udviklingsperspektiv 
 
I dette afsnit vil de identificerede udfordringer og muligheder blive diskuteret og bearbejdet. Her er tale 
om et udviklingsperspektiv på undervisningen, så denne i højere grad imødekommer de stillede krav, 
samt argumenterne for fællesfagligheden som blev belyst i afsnittet ”Hvorfor overhovedet fællesfaglig-
hed?”.  
 

Betydningen af graden af fagligt samspil 
 
Vender vi tilbage til lovforslagets målsætning om at hæve elevernes niveau, og sammenholder vi den 
med Hurleys resultater, vil forudsætningen for en positiv effekt på elevpræstationen være en fællesfaglig 
undervisning. Den pågældende undervisning bar i høj grad præg af flerfaglighed. Følger man Hurleys 
resultater, vil man med denne tilgang ikke kunne forvente en positiv effekt på elevpræstationen. Tværti-
mod vil den kunne medføre en negativ. Der ligger altså et aspekt her som i sig selv kan fungere som 
argument for at man må forholde sig til hvilken form for fagligt samspil der praktiseres.  
 

Eksemplarisk indholdsvalg 
 
Selvom lærerne gav udtryk for, at arbejdet i de fællesfaglige fokusområder kunne bidrage til større per-
spektiver, var der stadig stor bekymring over det fagfaglige som måtte vige. Her må man appellere til at 
betragte de fællesfaglige fokusområder fra en mere positiv vinkel og i stedet fokusere på at lave bedre 
og mere eksemplariske forløb, med afsæt i virkelige, relevante og vedkommende problemstillinger. Heri 
ligger også et motiverende aspekt. For at fællesfaglighed skal kunne fungere optimalt, fremhæver Klau-
sen kravet om, at der tages udgangspunkt i komplekse problemstillinger. Lærerne bør altså arbejde med 
afsæt i problemstillinger, og fokusere mindre på de emner som måske skal ses i et andet perspektiv.  
Desuden er det nødvendigt at et emne i høj nok grad, tilgodeser de involverede fag samt at det er ved-
kommende og spændende og besidder en vis aktualitet, som kan virke stimulerende for den umiddelbare 
relevans (Klausen S. H., 2011b). Der er således belæg for fordelene ved at tage afsæt i en konkret, kom-
pleks og virkelighedsnær problemstilling. At arbejde ud fra en mere konkret tilgang såsom problem ba-
seret læring (PBL) ville også skabe bedre overblik og sammenhæng i forløbet.  
 

At skabe sammenhæng 
 
Den helhedsorientering og de tværgående kompetencer som præsenteredes under argumenterne for fæl-
lesfaglighed, lod den pågældende undervisning ikke umiddelbart til at kunne leve op til. Der var således 
flere indikationer på udfordringer i forhold til oplevelsen af sammenhæng mellem fagene. Desuden ef-
terspurgte eleverne selv hjælp til at danne koblingerne mellem fagene når disse ikke var helt tydelige. 
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Her peger Hopefenbeck på, at det er nødvendigt at læreren altid hjælper til med at samle trådene så der 
skabes sammenhæng i indhold og forståelse (Hopfenbeck, 2013).  
 
Klausen fremhæver ligeledes at flerfaglighed vil have en negativ effekt på elevernes forståelse og følelse 
af sammenhæng som kan virke kunstig og overfladisk Det kan dermed betyde en endnu mere fragmen-
teret viden hos eleverne og altså være i direkte modstrid med intentionerne om at bidrage til en mere 
sammenhængende verdensforståelse (Klausen S. H., 2011a). Mislykket fællesfaglighed som bærer mere 
præg af flerfaglighed, vil kunne udvaske sammenhængen mellem de involverede fags bidrag. Dermed 
skal et godt fællesfagligt emne være fleksibelt nok til at kunne tilpasses forskellige perspektiver, men 
samtidig besidde en robusthed som gør emnet identificerbart på tværs af fag. For at skabe enhed og 
sammenhæng kan der med fordel arbejdes med virkelige og mere konkrete emner (Klausen S. H., 2011b). 
 
Der synes også at være problemer forbundet med opstarten på forløb med fagligt samspil. Her var der 
ikke tale om en fælles opstart på forløbet, og afsættet blev derfor i de adskilte fag. Vil man gerne give 
eleverne oplevelsen af sammenhæng, er opstart af et nyt forløb indenfor et nyt emne i et helt nyt fælles-
fagligt perspektiv, helt afgørende for forløbets gennemførelse og udbytte. John Mergendollar som be-
skæftiger sig med projekt baseret læring, peger på vigtigheden af opstartsfasen. ”Students who are 
“grabbed” by a Project are more likely to work productively to complete the Project.” (Mergendoller, 
2006, s. 28). Desuden fremhæver han at afsæt i et bredt og overordnet emne kan være for diffust for 
mange elever og udgangspunktet bør være et rigtigt ”driving question” (Mergendoller, 2006).   
 

Organiseringen 
 
Det opleves af lærerne som værende en klar styrke at have naturfagene placeret i forlængelse af hinanden 
på én dag. Det kræver selvfølgelig en prioritering i skemalægningen, men det tyder altså på, at denne 
form gør det lettere at lave fagligt samspil. At ledelsen ikke synes at prioritere naturfagsteamet og deres 
arbejdet med implementeringen kan dog synes problematisk. Men en del af løsningen på mere og måske 
bedre fagligt samspil, er givetvis ved prioritering af fagdage.  
Den skæve fordeling af pres på faglærerne, som synes at strække sig udover den lovmæssige forfordeling 
af fysikfaget, kunne måske afhjælpes ved at organisere sig anderledes i teamet. Således kunne man med 
fordel undgå at allokere samtlige lærere på en årgang til vejledning, hvor elevernes arbejde i fysiklokalet 
begrænses på grund af manglende lærer. Man kunne også arbejde med deciderede forsøgsgange, hvor 
det var muligt at arbejde med forsøg under kyndig vejledning.  
 

Elevernes autonomi, læring og lærerens rolle 
 
I elevernes selvstændige arbejde stilles der højere krav til elevernes metakognitive indsigt, da kravene 
om selvregulering her vil være højere. Dette var ifølge Klausen i sig selv et argument for fællesfaglighed. 
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Når målet er at udvikle elevernes selvregulerende evner, peger Mergendoller på at læreren her må fungere 
som vejleder i elevernes læringsproces (Mergendoller, 2006). En indsigt i egne læreprocesser vil være 
afgørende for elevernes tilgang til opgaven og arbejdsproces under et forløb. Mål og kvalitetskriterier 
skal gøres eksplicitte for elevene så de ved, hvilke krav der skal opfyldes. Dette fandtes der i empirien 
tydelige mangler på.  
Den amerikanske psykolog Roger Hart beskæftiger sig med graden af deltagelse og hvordan deltagelse 
praktiseres. En høje grad af suverænitet kædes ofte sammen med en positiv effekt på motivation hos 
eleverne og deres interesse for det de arbejder med. Alligevel er det ikke givet, at den høje grad af med-
bestemmelse af sig selv fører en høj faglig kvalitet med sig. Mange eksempler findes på forløb med høj 
grad af elevstyring, hvor det endelige produkt viser sig at være af tvivlsom faglig kvalitet. Andre scena-
rier som også kan udspille sig, kan være meget uproduktive frustrationer hos eleverne. Disse kan være 
affødt af problemer indenfor gruppens dynamik, eller de kan have grund i for høje faglige udfordringer 
(Brodersen, 2015b). Det kan altså være relevant at arbejde med gruppesammensætning og anvende nogle 
redskaber indenfor gruppeprocesser i form af gruppekontrakter eller procescheck. 
 
Til trods for lærerens positive opfattelse af projektarbejde, udtryktes der samtidig problemer fra både 
lærer og elever i tråd med Harts betragtninger. Desuden kunne noget tyde på at nogle elever var mere 
udfordrede end andre. Dette vil naturligvis også kunne observeres i mange andre sammenhænge og i 
andre fag. Men netop den friere form under projektarbejderne, kan have særlig betydning for disse elever. 
Ifølge Megendoller drejer det sig ikke bare om at slippe eleverne fri i projektet uden først at have klarlagt 
målet for eleverne og gennemtænkt forløbet. Han peger desuden på at projektarbejde skaber mulighed 
for læring, men det er måden hvorpå det er planlagt, organiseret og styret, som er afgørende for dets 
uddannelsesmæssige værdi (Mergendoller, 2006, s. 11). Tidligere påpegedes det af Hopfenbeck, at nogle 
elever vil have brug for mere styring og struktur under de løsere arbejdsstrukturer. Netop autonomi udgør 
en af motivationskategorierne efter CARTAGO. Samtidig fremhæves det her, at underviseren må skabe 
balance mellem den overordnede rammesætning og frihedsgrader i undervisningen og at elever har for-
skellige behov for autonomi (Naturfag i Tiden, 2013, s. 14). Der findes mange forskellige måder hvorpå 
man kan vejlede og bidrage til styring af elevernes arbejdsproces, uden at det går ud over deres autonomi. 
Lærerne forsøgte sig med logbog og selvevaluering og feedback. Kvaliteten og udbyttet var måske tvivl-
somt, men det er den rigtige tanke. Men det kan også være at skabe interesse for en given opgave, altså 
engagere eleverne jvf. Mergendoller, hjælpe eleven til afgræsning af valgmuligheder, fastholdelse af 
retning, eller hjælpe til at håndtere frustrationer (Krogh & Andersen, 2016). Som lærer kan man også 
hjælpe til at overskueliggøre målet. Her kan der eksempelvis arbejdes med små delprojekter undervejs i 
processen. Dette skal ikke nødvendigvis gælde samtlige elever. Det kunne eksempelvis være udarbej-
delse af mindmaps, en faglig baggrundsrapport eller andet, som kan konkretisere dele af opgaven for 
eleverne. På den måde ville der også være et bedre udgangspunkt for vejledningssamtalerne.  
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Fokus på kompetencerne og læring fremfor monofaglige færdigheder 
 
Ifølge Christina Frausing Binau er lærernes bekymringer om at de mister noget af deres fag, irrelevante 
i forhold til det egentlige mål. Hun påpeger, at det af Forenklede Fælles Mål fremgår, at det er elevens 
læring der er i centrum og at det er de naturfaglige kompetencer, som er omdrejningspunktet (EMU, 
2017; Binau, 2016). Derfor bør undervisningen, og planlægningen af den, understøtte elevernes udvik-
ling af naturfaglige kompetencer (Binau, 2016).  
Således kan det synes problematisk at lærerne ikke umiddelbart har de naturfaglige kompetencer for øje 
i deres planlægning eller undervisning. Skal man følge Frausings tankegang er det altså nødvendigt at 
lærerne nedtoner den fagfaglige tankegang og begynder at fokusere mere på at arbejde med de kompe-
tencer som eleverne vil blive vurderet på til prøven. Lærerne lod til at være meget optagede af de af 
fagenes færdigheds- og vidensmål som de havde svært ved at nå omkring. En del af udfordringen ud-
springer muligvis af den dobbelthed som indførslen af den fælles prøve også førte med sig. For til trods 
for den øgede fællesfaglighed og den fællesprøve, har de individuelle fag stadig en særegen forpligtelse 
i forhold til elevernes læring indenfor de fagspecifikke områder. Med den betragtning bliver de fælles-
faglige fokusområder mere betragtet som noget der skal puttes ind, fremfor at se mulighederne i det 
eksemplariske i de fællesfaglige fokusområder som kan bidrage til kompetenceudviklingen.  

Konklusion 
 
Der er i denne opgave blevet identificeret flere forskellige udfordringer og muligheder i forbindelse med 
det faglige samspil.  
En af det væsentligste udfordringer knytter sig til manglende forståelse for, hvad fællesfaglig undervis-
ning er og til misforhold et mellem hvad man tror man gør, og hvad man rent faktisk gør. Dette er en helt 
grundlæggende udfordring, som har konsekvenser for hele den fællesfaglige tanke - ikke mindst for op-
levelsen af sammenhæng mellem fagene. For at kunne drage nytte af de fordele som fællesfagligheden 
byder på, ifølge Hurley og Klausen o.a, er det helt afgørende, at den undervisning der finder sted, rent 
faktisk er fællesfaglig. Således kan man altså ikke argumentere for øget udbytte eller øget sammen-
hængsforståelse i fællesfagligt forløb, hvis det kun er flerfaglig undervisning, der er i spil.  
 
Desuden var der indikation for, at flere forhold hørende til spørgsmål om indholdsområder og stoftræng-
sel, medførte en del frustrationer hos lærerne, som følte at noget af fagligheden forsvandt med det fæl-
lesfaglige. Nogle af disse frustrationer kan muligvis kædes sammen med lærerenes fagidentitet og self-
efficacy. At der var tale om fagdage på den pågældende årgang fremhævedes som positivt modsat de 
øvrige årgange, hvor dette ikke var tilfældet.  
I forhold til oplevelsen af sammenhæng, fandtes der fra et elevperspektiv, tegn på at den tilsigtede sam-
menhæng ikke altid træder lige tydligt frem. Her ytredes fra elevernes side et ønske om mere hjælp til at 
trække trådene. Ligeledes fandtes der eksempler på, at ikke alle elever håndterer autonomi lige godt. 

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



Jonas Jensen Bachelor April 2017 
___________________________________________________________________________________ 
 

27 
 
 

Dette afspejledes sig bl.a. i deres udbytte som ikke var lige stort for de to grupper af elever. Styring af 
elevaktive processer og de udfordringer som ligger i vejledning, fremgik ej heller uden udfordringer. For 
at midler som logbog og selvevaluering skal kunne støtte elevernes læring, kræves det at alle er klar over 
hvordan de skal anvendes. Til trods for mulighed for elevernes medbestemmelse og differentiering af 
problemstillinger, ytrede lærerne også udfordringer i forbindelse med presset på bestemte fag samt læ-
rere, og uenigheder i teamet om, hvilken retning eleverne skal sendes i.  
At forholde sig til elevernes faglige forudsætninger er helt afgørende for deres udbytte. Dette gør sig 
gældende i al undervisning, og det vil derfor også være et vigtigt aspekt i et fællesfagligt forløb. Måske 
stiller netop den fællesfaglige tilgang, som her er projektorienteret, endnu større krav til lærerens reflek-
sioner over elevernes udgangspunkt samt egen rolle som vejleder. Det er vigtigt at være klar over, at jo 
mere frit elevernes arbejde er, jo vigtigere er det at være opmærksom på behovet for stilladssering og 
støtte, samt forholde sig til, hvilke frihedsgrader eleverne skal arbejde under. 

Perspektivering 
 
Christina Frausing Binau betegner indførslen af den fælles prøve som en katalysator for fællesfaglighe-
den. Fra dette perspektiv forventes det at prøven vil have en ”backwash”-effekt på undervisningen i mere 
fællesfaglig retning. Det bliver derfor interessant, at se hvilken effekt sommerens prøver kommer til at 
have på de kommende års undervisning, og om det fællesfaglige kommer til at finde et mere naturligt 
leje, i takt med at lærernes erfaring opbygges. Her bliver det også spændende, at se hvordan forholdet 
mellem det monofaglige og fællesfaglige kommer til at arte sig, og ikke mindst i forbindelse med kvali-
ficeringen til den fælles prøve og den monofaglige udtræksprøve.  
Det bliver også interessant at se hvordan nyuddannede lærere, som under uddannelsen har arbejdet med 
fællesfaglige fokusområder, problembaserede forløb og socio-scientific issues, kommer til at gå til op-
gaven. Umiddelbart skulle må man forvente et mere positivt syn på det fællesfaglige og en anden tilgang 
til arbejdet med hermed.  
I forhold til elevernes motivation for naturfagene, er der flere forhold ved fællesfaglig undervisning som 
kan tillægges et motivationsmæssigt potentiale og derfor bliver det også spændende at se om undersø-
gelser som ROSE om nogle år kan pege på en mere positiv holdning til naturfagene. 
 
Med indførslen af den fælles prøve og den øgede fællesfaglighed kan noget tyde på at det er den vej man 
ønsker at gå. I rapporten ”Naturfag i tiden” opfordres der til endnu højere grad af fællesfaglighed. Heri 
fremsættes en anbefaling om, at bringe de eksisterende naturfag i et frugtbart samspil ude på skolerne, 
og at man politisk skaber åbning for forsøg med et helt nyt integreret naturfag (Naturfag i Tiden, 2013). 
Denne udvikling skal blive spændende at følge. 
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