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Indledning  

Der er ofte indslag i nyhederne, hvor der bliver italesat behovet for flere studerende til 

ingeniøruddannelserne (Damkjær Petersen, Rønhof, Mark, Enevoldsen, & Kyed, 2017).  

Desuden er der et stigende behov for, at eleverne besidder naturfaglige kompetencer for at 

kunne forstå den verden, de kommer til at indgå i og være en del af (Løw, 2017). Derudover 

befinder vi os i en evig forandrende verden, hvor ny forskning hele tiden publiceres og vises i 

nyhederne. Dermed er der hele tiden ny forskning at forholde sig til i den globale verden 

(Sjøberg, 2012). Når eleverne skal ud på arbejdsmarkedet, er det ikke længere nok at besidde 

en viden. De skal besidde kompetencer, så de kan forstå og indgå i den globale verden 

(Levinsen, 2012). Meget forskning i dag er baseret på naturvidenskabelig viden, og politiske 

beslutninger bliver truffet på baggrund heraf. Derfor er det vigtigt at eleverne får redskaber til 

at kunne forstå naturvidenskab. I folkeskolens formål står der, at skolen skal give mulighed 

for at tage stilling og handle (Undervisningsministeriet, 2006), dermed er det relevant at se 

på, hvordan den tværfaglige prøve i naturfag kan bidrage til dette. 

Med indførsel af den tværfaglige prøve i naturfagene i 9. klasse, skal naturfagene varetage en 

ny opgave. Her mener nogle lærerne, at det er et add-on, som der skal arbejdes ekstra med i 

undervisning, og 74 % af lærerne har udtrykt bekymringer omkring prøven (Rambøll, 2018). 

Naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi har, før indførelsen af den tværfaglige prøve, 

haft hver sin afgangsprøve. Nu skal der i naturfagsundervisningen arbejdes med fællesfaglige 

fokusområder på tværs af naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi. Den tværfaglige prøve 

er ikke fagopdelt (Møller, 2001) og man kan derfor stille spørgsmål ved om prøven bibringer 

eleverne en ny forståelse end de enkelte naturfag.  

I forbindelse med vores praktikperioder, har vi observeret, at ingen af lærerne på skolerne, 

har været linjefagsuddannet i alle tre naturfag. Det har ledt til en undren om, hvordan de 

tværfaglige forløb forberedes og planlægges samt hvordan lærerne forholder sig til den 

tværfaglige prøve. Nogle af de problemstillinger man har kunnet læse om, har bl.a. været, 

hvor meget den tværfaglige prøve skal fylde, kontra hvor meget enkeltfagene skal fylde 

(Bunniss, 2017). Derudover har det været problemstillinger som, hvordan kan man få 

naturfagene fysik/kemi, biologi og geografi til at samarbejde om at belyse de fællesfaglige 

fokusområder. Da vi bliver uddannet som naturfagslærere, er det problemstillinger, som vi 

kommer til at stå overfor. Vi skal foretage valg omkring, hvor meget de tværfaglige forløb 

skal fylde, og hvad vægtningen mellem det tværfaglige kontra enkelt fag skal være. Da vi 

begyndte at undersøge problemstillingen, blev vi opmærksomme på, at der var begrænset 
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med empiri indenfor området. Det undrede os, hvordan lærerne i praksis forholder sig til 

disse problemstillinger. Dette ledte frem til følgende problemstilling.   

 

Problemformulering 

Hvilken form for almendannelse er der i den tværfaglige prøve i fysik/kemi, biologi og 

geografi, og hvordan lærerne forbereder til den i praksis? 

 

Begrebsafklaring  

På Undervisningsministeriets hjemme omtales den, som den fællesfaglige prøve i fysik/kemi, 

biologi og geografi, hvor vi referere til den som ‘den tværfaglige prøve’ ud fra Karsten 

Schnacks måde at belyse tværfaglighed på (Schnack, 1997). Vi bruger fællesfaglighed og 

tværfaglighed som synonymer for hinanden, da vi i denne opgave ikke skelner mellem dem. 

 

Problemafgrænsning  

I denne opgave tages der udgangspunkt i, hvordan undervisningen er blevet påvirket af den 

obligatoriske tværfaglige prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Til at belyse dette inddrages 

vejledningen for den tværfaglige prøve samt interviews med lærere, der har eller skal føre 

eleverne op til prøven. I opgaven vil vi ikke vurdere på den enkelte lærers kvalifikationer, 

men forholde os til, at lærerne er linjefagsuddannet. Dermed antages, at lærerne besidder 

kompetencerne for at undervise eleverne i fagets indhold.   

I opgaven vil vi belyse, hvorledes lærerne sammen planlægger de tværfaglige forløb, der 

forbereder eleverne til den tværfaglige prøve. Der ses ikke på den enkelte elevs udbytte af 

den konkrete lærers undervisning, da dette ikke er fokus for opgaven. Der ses i stedet for på 

hensigterne for den tværfaglige prøve samt lærernes tanker omkring opnåelsen af disse 

hensigter. Vi vil anvende vejledningen for prøven samt interviews til at belyse, hvordan der 

ses almendannelse i den tværfaglige prøve. Begrundelsen for at have fokus på planlægning 

frem mod prøven skyldes at det er i planlægningsfasen, der forberedes for de overordnede 

mål, eleverne skal arbejde med.  

Derudover vil vi belyse lærernes forudsætninger for at forberede eleverne til den tværfaglige 

prøve. Dette gøres ved at vurdere på de interviewede læreres udtalelser om, hvad de finder 
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nødvendigt for, at eleverne kan indgå i prøven. Dette gøres for at se, hvad læreren mener, der 

er nødvendigt for, at de kan varetage den tværfaglige undervisning. 

I det tværfaglige samarbejde er det sjældent kun en lærer, der varetager alt undervisningen i 

fysik/kemi, biologi og geografi. For at alle perspektiver inddrages i planlægningen, må 

naturfagslærerne derfor samarbejde om dette. 

Her vil vi prøve at belyse hvordan lærerne samarbejde om det tværfaglige arbejde. Dette 

stilles der spørgsmål til, for at belyse om hensigten med prøven kan opnås, hvis lærerne kun 

foretager enkeltfagsundervisning.  

For at få en så bred synsvinkel på forberedelsen til den tværfaglige prøve i fysik/kemi, biologi 

og geografi vil vi interviewe tre lærere fra hver sin skole i Nordjylland. Dette gøres, da vi 

ønsker at se på det brede perspektiv, frem for at få belyst én skoles naturfagskultur.  

 

Metode 

Interessen for emnet opstod i forbindelse med arbejdet på en tidligere opgave på seminariet. 

Denne opgave handlede om den tværfaglige prøve. I arbejdet med denne opgave, blev vi 

opmærksomme på, at der var begrænset mængde empiri og undersøgelser om lærernes 

forberedelse. Det der særlig interesserede os var lærernes forberedelse for at planlægge og 

forberede eleverne til den tværfaglige prøve. Dette ledte til en undren. Derudover undrede det 

os, hvilket dannelsesaspektet der er i den tværfaglige prøve. 

I forhold til vores undren foretager vi en undersøgelse i form af kvalitative semistrukturerede 

interviews med tre naturfagslærere. Det er semistruktureret interview, da det giver mulighed 

for at spørge dybdegående ind til lærernes holdninger til den tværfaglige prøve. Derudover 

anvendes denne form for interview for at kunne stille opfølgende spørgsmål under 

interviewet. Begrænsningerne ved denne form for undersøgelse er, at det bliver et begrænset 

antal lærere, vi kommer til at interviewe. Dels da lærerne skal have tid til, at vi kommer og 

interviewer dem, men også i form af omfanget af vores tidsramme for opgaven.  

Til udarbejdelse af spørgsmål til de semistrukturerede interviews, anvendes ‘De syv trin 

modellen’ for at udforme en interviewguide (Kronborg Bak, 2017). Denne interviewguide vil 

blive brugt som udgangspunkt for alle interviewene. Dette gøres for, at vi får stillet de 

spørgsmål, der kan være med til at belyse problemstillingen. Derudover anvendes samme 

interviewguide for at kunne sammenligne lærernes udtalelser. Som en del af udarbejdelsen af 

spørgsmålene, vil vi forsøge at gøre dem så neutrale som muligt ved at spørge ind til fordele 
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og ulemper i de tilfælde, det giver mening. Dette er for, så vidt det er muligt, ikke at 

reflektere egen holdning og synspunkt i spørgsmålene. 

Empiriafsnittet vil indeholde udvalgte citater fra lærerne, som belyser lærernes forskellige 

svar, men også hvor de giver enslydende svar. Grundet omfanget af opgaven, er det ikke 

muligt at inkludere alle interviewene i deres fulde længde. Derfor udvælges de citater, der 

enten bedst belyser lærernes samlede holdning eller lærernes individuelle holdning, der kan 

være med til at belyse problemstillingen. I bilagene forefindes interviewguide samt 

transskriberede dele af interviewene, hvorfra citaterne stammer, henholdsvis bilag 1 og bilag 

2. Dette er for at give læseren mulighed for at se de sammenhænge citaterne stammer fra.  

Vi har valgt at inddrage vejledningen for prøven, da Statusnotat evaluering og følgeskrivning 

fra Rambøll viser, at 80 % af de adspurgte lærere tager fat i vejledningen for prøven, når de 

skal forberede til den tværfaglige prøve (Rambøll, 2018).  

Først i teorien betragtes Gert Biesta funktioner om uddannelse. Vi har valgt at anvende 

Biesta, da han er en anerkendt almendidaktiker, der sætter fokus på det senmoderne samfund. 

Biestas perspektiv på, at skolen skal være et sted, hvor subjekterne, altså eleverne skal have 

mulighed for at øve sig i at handle voksent, gør hans tanker om dannelse relevant i det 

senmoderne samfund. Efterfølgende vil vi anvende naturfagsdidaktikeren Svein Sjøberg til at 

belyse, hvordan den tværfaglige prøve kan bidrage til elevernes almendannelse. Vi har valgt 

Sjøberg pga. hans 3 dimensioner og 4 argumenter for naturfagets bidragelse til 

almendannelse. Derudover er Sjøberg valgt, da Biesta er almendidaktiker og ikke specifikt 

belyser naturfagene. For at kunne analysere på lærernes udtalelser om fordele og ulemper ved 

den tværfaglige prøve, anvendes Karsten Schnack og Jens Peter Møller. Møller inddrages, da 

han stiller sig kritisk over for tværfaglighed, da han mener, at man skal huske fagenes 

egenart. Naturfagsdidaktikeren Karsten Schnack inddrages pga. hans fem begrundelser for 

tværfaglighed og anvendes til at betragte den tværfaglige prøve.  

Teorierne vil blive anvendt til at analysere vores empiri, hvor analysen er todelt. Først 

analyseres vejledning for prøven i forhold til almendannelse, hvorefter lærernes udtalelser 

betragtes i forhold til dette. Herefter diskuteres problemstillinger i forbindelse med strukturen 

af naturfagundervisning i folkeskolen, og hvad naturfag skal indeholde.  

Afslutningsvis vil der være en konklusion, som svarer på problemstillingen og opsummerer 

vigtige pointer fra analysen og diskussionen.   
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Teori 

Almendannelse i forhold til Gert Biesta 

Gennem en længere årrække har der været en tendens til, at skolen er blevet underlagt en 

målingskultur. Til dette formål bruges studier som PISA, OECD, TIMMS, m.fl. til at 

sammenligne landenes og de enkelte skolers præstationer. Disse studier bruges af politikere 

til at præge de enkelte landes uddannelsespolitik, ved at sammenligne med andre lande, og 

derudfra udforme politiske ændringer. Når der skal træffes beslutninger om hvilken retning 

skolen, som institution, skal bevæge sig imod, skal det være ud fra, hvad der 

uddannelsesmæssigt er ønskværdigt, og der skal evalueres på uddannelse ud fra værdier for 

undervisningen. Når undervisningen evalueres er validiteten vigtigt, problematikken er 

“hvorvidt vi måler det, vi har til hensigt at måle” (Biesta, 2011, s. 24), eller om “hvorvidt vi 

rent faktisk måler, hvad vi værdsætter, eller hvorvidt vi blot måler det, vi med lethed kan 

måle” (Biesta, 2011, s. 24). Når der f.eks. måles på en prøve, er der fokus på noget bestemt, 

og dette bliver fremsat til at have en særlig værdi, der er ønskværdig at kunne eller vide. Der 

bør måles på det, som findes ønskværdigt i god uddannelse i forbindelse med elevernes 

almendannelse, selvom det kan være svært at måle på. Prøveformene eller manglende prøver 

afspejler værdier for, hvad der er ønskværdigt at opnå af kompetencer for at kunne indgå i 

samfundet (Biesta, 2011). Der har været en tendens til, at akademisk viden har en større 

værdi end praktisk viden. Fag som Håndværk og design, Madkundskab og Musik har f.eks. 

ikke en afsluttende prøve og indflydelse på videre uddannelse (Folkeskoleloven, 2018). Kun 

Idræt, af de praktiske fag, har en obligatorisk afsluttende prøve og kan derfor ses som 

værende vigtigere praktiske kompetencer at opnå, end dem, der opnås i eksempelvis 

Håndværk og design.  

Individet er kommet i fokus, hvor læring betragtes i forhold til den enkelte elev. Folkeskolen 

skal være med til at give eleverne “kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre 

uddannelse og giver dem lyst til at lære mere” (Undervisningsministeriet, 2006). God 

undervisning skal stræbe imod, at få eleverne til at tage en videregående uddannelse og lyst 

til at lære. Lærerens rolle bliver at facilitere denne proces i subjektet (Biesta, 2011).  

Det er vigtigt, at man kontinuerligt diskuterer, hvad formålet med uddannelse er? Dog er 

denne diskussion ikke lige til. Biesta påpeger, at uddannelse generelt har tre forskellige 

funktioner, de udfører, hvilket han kalder for kvalifikations-, socialisations- og 

subjektifikationsfunktionen. Disse funktioner er forbundet med hinanden og kan opstilles i 
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figur 1. Når man diskuterer, hvad god uddannelse er til for, skal 

man betragte funktionerne hver for sig og krydsfelterne mellem 

dem (Biesta, 2011).  

I kvalifikationsfunktionen ligger færdigheder, viden og 

forståelse. Det er vigtigt, at skolen forsyner eleverne med viden 

og færdigheder og giver dem en forståelse for faget, verden og 

samfundet. Dette skal gøre det muligt for eleverne at ’gøre 

noget’, at handle. Derudover skal det både være en generel 

almen viden og en fagspecifik viden. Det skal give eleverne 

mulighed for at agere i specifikke situationer og samtidig 

introduceres til den moderne kultur og lærer nogle livsfærdigheder. Kvalifikationsfunktionen 

er med til at forberede til arbejdsstyrken, så eleverne kan varetage en opgave i samfundet. 

Politiske kompetencer er ikke udelukkende en del af kvalifikationsfunktionen, men er en del 

af krydsfeltet mellem kvalifikations- og socialisationskompetencen. 

Socialisationsfunktion handler om, hvordan man bliver en del af bestemte sociale, kulturelle 

og politiske ordener. Derfor bliver der i dette overlap videregivet værdier og normer, som der 

anses ønskværdige i samfundet. Uddannelsessystemer har en tendens til at videreføre 

bestemte kulturer, hvilket medfører, at der videregives bestemte værdier og normer f.eks., at 

det akademiske er mere ønskværdigt end det praktiske (Biesta, 2011).  

Den sidste funktion er subjektifikationsfunktionen, som er processen at blive et subjekt, altså 

frigjort fra sociale ordener. Man skal blive en selvstændig og autonom person. 

Subjektifikationsfunktionen er det modsatte af socialisationsfunktionen. Subjektifikation, og 

det at blive et subjekt, er en kompliceret proces. Processen kan være svær at varetage i skolen 

dog mener Biesta, at det er utrolig vigtigt, at arbejde med i skolen. For at beskrive 

subjektifikation anvender Biesta bl.a. begrebet at ‘komme til syne’. Dette udtrykker, at der fra 

uddannelsens side ligger en interesse i menneskelig subjektifikation, men hvor man ikke på 

forhånd har defineret, hvad det vil sige at være til eller eksistere. En pointe med at ‘komme til 

syne’ er, at man ikke kan gøre det alene, det kan kun foregå i fællesskabet og pluraliteten. 

Når man ‘kommer til syne’, foretager man nogle valg og handler, som andre direkte eller 

indirekte forholder sig til, derfor kan det kun foregå i pluraliteten. Når man taler om 

subjektifikation, så skal disse valg og handlinger foretages frigjort fra sociale ordner, men 

stadig i forhold til pluraliteten. Subjektet skal foretage reflekterede handlinger og bliver 

gennem sine handlinger unik. Unikhed er ideen om den særlig måde, vi eksisterer med andre 

på. Subjektets unikhed træder frem i situationer, hvor det er vigtigt, at man er tilstede frem 

Figur 1 Venn-diagram over Biestas tre 

funktioner; kvalifikation, socialisation og 

subjektifikation.  
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for bare, hvem som helst. Dette er netop forskellen mellem socialisation og subjektifikation. 

Med andre ord skal man gøre sig uafhængig af disse sociale ordner, hvor man kan træffe 

beslutninger og handle på baggrund af sin egen stemme. Unikhed bliver dermed et ansvar, 

som man ikke kan frasige sig, medmindre man vil være uansvarlige (Biesta, 2011). I dette 

ansvar ligger, at man kan handle voksent, hvor Biesta udtrykker skolens opgave på følgende 

måde “the most precise formulation i can give of the task of education and the educator is to 

arouse the desire in another humanbeing for wanting to exist in the world in a grown-up 

way” (Bista, 2018, fra min. 22:47). Skolen, som institution, skal skabe grundlag for at danne 

eleverne til at handle voksent. At handle voksent indebærer, at man ikke altid sætter ens egne 

ønsker som det vigtigste, men at det er fællesskabets bedste, der er for øje. En pointe er at 

handle voksent er uafhængig af alder, men at handlingen skal foregå på baggrund af 

refleksion (Biesta, 2018). Derudover er det en livslang proces og gennem hele livet, skal man 

træffe nogle valg og handlinger. Skolens undervisning kan i forhold til vægtningen af 

kvalifikationer, socialisation og subjektifikation være med til at træne eleverne til at kunne 

handle voksent og bidrage til at opnå almen dannelse og dermed handlekompetence. Dette 

kan gøres ved at give eleverne mulighed for at møde forskellige situationer, som er 

anderledes end deres vante verden, for at fremprovokerer en refleksion, der muligvis kan lede 

til en voksen handling. Skolen skal være et sted, hvor der er mulighed for at arbejde med 

refleksionerne og øve sig i at forholde sig til problemstillingerne (Biesta, 2018).  

 

Naturfaglig dannelse i forhold til Sjøberg 

Alle skal lære naturfag, men hvorfor? Naturfagene er timemæssigt det tredje mest 

repræsenterede i skolen, hvor kun matematik og dansk har flere timer. Dette må betyde, at det 

er en væsentlig del af den almendannelse, som alle skal opnå gennem skolen. 

Argumentationen for naurfags plads i skolen er, at det bidrager til almendannelse. Følgende 

tre punkter omhandler tre dimensioner i naturfaglig dannelse i forhold til Sjøberg (Sjøberg, 

2012) 

1. Naturvidenskab som produkt henviser til de love, begreber, teorier og modeller, som man 

kender i naturen. Denne viden er essentiel da den ses som bærende for den viden og de 

forståelser, man har om verdenen Derfor er det en vigtig del af almendannelse. 

2. Naturvidenskab som proces og metode kan anvendes til at besvare spørgsmål samt 

teknikker til at stille spørgsmål. Disse processer og metoder dækker bl.a. over at kunne måle 

og observere pålideligt samt forstå hvad gyldig information er. Dét at stifte bekendtskab med 
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naturvidenskabelige metoder og processer opfattes som at være en værdi i sig selv. Da sådant 

et kendskab kan hjælpe til at kunne forholde sig kritisk til påstande og til at vurdere 

sandhedsværdien i sådanne påstande. Dette kan f.eks. være nyhedsindslag i medierne eller 

lignende.  

3. Naturvidenskab som social institution. Naturvidenskaben er en del af samfundet i både 

politiske og ideologiske sammenhænge. Derfor kan kundskaber i naturfagene give mulighed 

for at indgå i demokratiske beslutninger.  

Naturfagsundervisningen har tidligere været præget af dimensionen naturvidenskab som 

produkt, hvor fagbegreber og teorier var i fokus. Denne undervisning ledte op til en 

afsluttende prøve, hvor eleverne skulle kende de rigtige svar og facit. Med tiden har 

undervisningen bevæget sig hen imod naturvidenskab som proces, hvor fokus er rettet mod 

metoden, samt processen til at kunne deducere facit frem for at kunne gengive facit (Sjøberg, 

2012). I forbindelse med de tre dimensioner for naturvidenskab som almendannelse opstiller 

Sjøberg fire argumenter. Alle tre dimensioner bærer præg af dannelsesargumentet og 

nytteargumentet (Sjøberg, 2012, s. 189), hvor nytteargumentet primært ses i naturvidenskab 

som produkt samt proces og metode og dannelsesargumentet ses i naturvidenskab som social 

institution. Hertil kommer fire argumenter for, hvorfor alle skal lære naturfag. De to første 

bygger på det nyttige og anvendelige, mens de to sidste vægter dannelsesaspektet højere 

(Sjøberg, 2012). 

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

højteknologisk og videnskabsbaseret samfund. 

Økonomiargumentet bygger på, at samfundet bevæger sig i en retning, hvor fremtidens 

erhvervsliv søger kompetent arbejdskraft inden for naturvidenskaben. Der er både brug for 

højtuddannede, men samtidig skal flertallets kompetencer styrkes for at kunne konkurrere 

med andre landes udvikling. Derfor har alle individer behov for højere uddannelse for at stille 

sig selv og samfundet bedre i forhold til arbejdsmarkedet.  

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

Nytteargumentet bygger på, at alle har behov for en grundlæggende forståelse inden for 

naturvidenskab, da det moderne samfund bygger på videnskaben. Derfor er det en 

nødvendighed at besidde grundlæggende kundskaber og færdigheder for at kunne begå sig på 

lige fod med andre for ikke at blive ført bag lyset.  

3. Demokratiargumentet: Naturvidenskabelig kundskab er vigtig for informeret 

meningsdannelse og ansvarlig deltagelse i demokratiet. 
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Demokratiargumentet bygger på, at man skal besidde naturfaglig viden for at kunne være 

med i demokratiske diskussioner, da argumentationen ofte bygger på videnskabelige 

forskning. Altså for, at individet og demokratiet kan handle mest hensigtsmæssigt, kræver 

det, at hele nationen har en tilstrækkelig viden til at kunne træffe velbegrundede beslutninger. 

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

Kulturargumentet bygger på, at naturfag er en del af vores kultur og har præget den 

verdensforståelse, som vi har i dag. Da naturfag er en vigtig del af vores kulturarv, skal der 

undervises heri, for at opnå en forståelse for hvordan man kan bruge det man tidligere har 

lært, samt hvordan man er kommet frem til den viden.  

 

Tværfaglighed 

I arbejdet med tværfaglige problemstillinger mener flere, at det er et problem, at tværfaglig 

undervisning tager længere tid end enkeltfagsundervisning. Karsten Schnack mener, at man 

skal se på, hvilke begrundelser der ligger til grund for tværfaglig undervisning. Handler det 

blot om at motivere eleverne til at opnå de samme kvalifikationer, skal der vurderes på det. 

Eller er tværfaglighed et didaktisk værktøj til, at eleverne skal opnå noget andet, end hvad 

enkeltfag kan, så skal det vurderes derudfra (Schnack, 1997).  

Schnack opstiller følgende fem begrundelser for at arbejde med tværfaglighed i skolen 

(Schnack, 1997). 

1. Motivation: En tværfaglig undervisning kan være med til at reducere de mange skift, 

eleverne oplever i løbet af en fagdelt skoledag, som kan virke demotiverende for nogle 

elever. Derudover kan tværfaglig undervisning føre til, at eleverne arbejder med tværgående 

emner, som eleverne har medbestemmelse over. En sådan medbestemmelse skal gerne 

fremme elevernes motivation, hvorved eleverne bliver mere engagerede i undervisningen. 

Her er det vigtigt, at læreren har fokus på, at der, på trods af elevmedbestemmelsen, stadig er 

fokus på de faglige og/eller dannelsesmæssige aspekter. 

2. Stoftrængsel: Når der arbejdes tværfagligt, kan der være tendenser til, at man opnår mere 

på kortere tid, da der sker en synergi fagene imellem. Dette kan man dog ikke direkte 

konkludere, men både individet og samfundet har brug for, at alle ved mere end tidligere, 

hvilket den tværfaglige undervisning kan bidrage til.  

Det kan kræve mere didaktisk arbejde af læreren, når det tværfaglige og fagets curriculum 

skal kombineres og formidles i undervisningen. 
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3. Sammenhæng og helhed: Fagopslitning kritiseres ofte, da verden ikke er fagopdelt, og at 

fagene derfor kan give et unuanceret syn på virkeligheden. Her kan tværfaglig undervisning 

være med til at styrke helheden frem for at se begreber, teorier, modeller m.v. som 

enkeltelementer. Hensigten med tværfaglig undervisning er at bidrage med flere perspektiver 

på en problemstilling, og derved opnå et holistisk syn på problemstillingerne, som 

enkeltfagene ikke har mulighed for at bibringe. 

4. Metarefleksion og kritisk tænkning: Der er blevet sat spørgsmålstegn ved tværfaglig 

undervisning, da det frygtes at sløre fagenes egenart. Der findes ifølge Schnack mange 

erfaringer på, at tværfaglighed kan være med til at “skærpe blikket på forskellighederne” 

(Schnack, 1997, s. 10), som fagene har hver især. Den tværfaglige undervisning kan være 

med til, at eleverne lærer om fagenes forskellige arbejdsmåder og baggrunden for typer af 

viden og forklaringer. I undervisningen er det vigtigt at lære at kunne stille spørgsmål og 

være kritisk overfor det nuværende verdensbillede. Dette sker nogle gange bedst i enkeltfag 

og andre gange bedst i tværfaglig undervisning. Dog kan tværfaglighed have en fordel, da det 

belyser problemstillingerne fra forskellige perspektiver, hvorved eleverne kan få mulighed 

for at stille og besvare spørgsmål på metaplanniveau. 

5. Politisk dannelse og handlekompetence: Undervisningen skal have skolens overordnede 

formål in mente. I folkeskolens formålsparagraf lægges der vægt 

på begreber som demokrati, stillingtagen, handle og medansvar. Derfor skal undervisning, 

ligegyldigt, om det er tværfaglig eller enkeltfag, have fokus på den politiske dannelse og 

handlekompetence. Virkelighedens problemer anskues fra forskellige perspektiver; et 

problem som global opvarmning diskuteres fra mange forskellige sider og har ikke et 

entydigt svar. Derfor kan det være vigtigt. at eleverne arbejder med mange forskelligartede 

perspektiver, som ligger til grund for demokratiske beslutninger. 

 

Enkeltfag 

Der er mange som taler om, hvor mange fordele tværfaglighed har, og hvor meget 

tværfaglighed kan bidrage med til forståelsen af et emne eller en problemstilling. Jens Peter 

Møller fremhæver dog, at der også er vigtige perspektiver ved at have enkelfag, som man 

ikke må glemme. Virkeligheden er ganske rigtig ikke fagdelt, men fagene er heller ikke 

løsrevne enkeltdele idet ”Fag er en slags værktøj eller analyseredskaber, der netop på grund 

af deres forskellighed gør det muligt at se virkeligheden i flere perspektiver og skifte mellem 

disse perspektiver i en alsidig vurdering af en sag” (Møller, 2001, s. 15). Selvom 
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virkeligheden ikke er fagopdelt, så er der mange eksempler fra virkeligheden, hvor fagene 

skal arbejde sammen på tværs af hinanden. Derudover er der eksempler på, at man har behov 

for personer fra forskellige faggrupper for at løse en problemstilling. Når der f.eks. skal 

bygges en bro skal, er der behov for samarbejde mellem fagfolk. Det er en biologi til at 

undersøge påvirkning på havmiljøet, fysikere og ingeniører til at konstruere en holdbar bro, 

kulturgeografer til at vurdere infrastrukturelle påvirkninger osv. (Møller, 2001). Møller 

kalder det for flerfaglighed frem for tværfaglighed. Pointen er, at fagene hver især har et 

unikt perspektiv, som kan bidrage til at løse problemstillingen så broen kan bygges (Møller, 

2001).  

Der er mange interessemodsætninger i samfundet, også inden for naturfag, og ved at holde de 

enkelte fag op imod hinanden, får man mulighed at se på fagenes forskellige vurderinger og 

interessemodsætninger i forhold til et specifikt problem. Dette kan bidrage til elevernes 

indsigt i, hvad faget kan bidrage med og fagets perspektiv (Møller, 2001).  

”Forskellen på samfundssituationen og undervisningssituationen er således, at i 

samfundsmæssig sammenhæng er problemets løsning målet og faglig viden er midlet. I 

undervisningen er problemløsningen midlet og den faglige viden er målet” (Møller, 2001, s. 

17). Det er vigtigt, at man som lærer opmærksom på, hvad skolens formål er og hvad fagenes 

formål er. Som Møller formulerer i citatet, skal eleverne i skolen lære om de forskellige 

problemstillinger og opnå en faglig viden. Elever skal ikke løse samfundets problemstillinger, 

men opnå indsigt i problemstillingerne, så de kan forholde sig til problemstillingerne der gør 

sig gældende i samfundet. 

De enkelte fag kan bidrage med en faglig viden, som giver et bestemt perspektiv på 

problemstillingen. Dette kan bidrage til, at eleverne får en forståelse for det faglige stof, men 

også til at eleverne kan bruge det faglige stof på en given problemstilling. Dermed bliver det 

som eksemplet med broen, hvor eleverne bruger den specifikke viden, som de har fra et fag, 

til at belyse det emne eller den problemstilling, som arbejdes med. De forskellige fag bidrager 

dermed med unikke perspektiver, som hver især kan belyse eller bidrage til en løsning på 

problemet. 
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Empiri 

I empiriafsnit er der citater fra interviews med tre forskellige lærer. Disse lærere vil blive 

benævnt som lærer K, lærer M og lærer V. De medtagede citater er fra de foretaget 

interviews. De tre lærere vi har interviewet er alle uddannet i to forskellige naturfag. 

Spørgsmålene har bl.a. handlet om lærernes undervisning, forberedelse og tanker omkring 

den fælles faglige prøve i naturfagene, jf. bilag 1. 

    

Vejledning for prøven 

Der tages udgangspunkt i “Vejledningen til folkeskolens prøver i fysik/kemi, biologi og 

geografi - 9. klasse” fra 2018 (Undervisningsministeriet, 2018). 

Vejledningen for prøven indeholder en oversigt over vurderingsgrundlaget for prøven samt 

ideer til, hvordan man kan arbejde med tværfaglige forløb ledende op til prøven. Der skal 

arbejdes med minimum 6 forløb, hvoraf 4 skal være fra Undervisningsministeriets 

fællesfaglige fokusområder (Undervisningsministeriet, 2018). Derudover beskriver 

vejledningen kort, hvad en naturfaglig problemstilling er. 

I vejledningen står der ”Ifølge vejledning når der arbejdes med naturfaglige 

problemstillinger inden for et fokusområde, er det hensigtsmæssigt at det opfattes som et 

samlet forløb, hvor de forskellige naturfag bidrager til at belyse problemstillingen” 

(Undervisningsministeriet, 2018, s. 3). I vejledningen beskrives en naturfaglig 

problemstilling som følgende ”Den naturfaglige problemstilling er typisk årsagssøgende og 

skal ikke kunne besvares med et ”ja” eller ”nej”. En problemstilling bør kunne lægge op til 

overvejelser om fx målrettede handlinger med udgangspunkt i en eller flere hypoteser, som 

kan efterprøves” (Undervisningsministeriet, 2018, s. 10). Derudover beskriver vejledningen, 

vurderingsgrundlag for den tværfaglige prøve, samt hvordan undervisningen kan lede op til 

prøven. ”Undervisningsforløbene skal inden for et antal fællesfaglige fokusområder tage 

udgangspunkt i fagenes kompetencemål og relevante færdigheds- og vidensmål. Til prøven 

skal eleverne evalueres i forhold til de fire naturfaglige kompetenceområder – undersøgelse, 

modellering, perspektivering og kommunikation – med anvendelse af relevant fagspecifikt 

indhold fra fysik/kemi, biologi og geografi i forhold til den aktuelle naturfaglige 

problemstilling” (Undervisningsministeriet, 2018, s. 10). 
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Lærernes uddannelse og efteruddannelse 

De tre læreres kommentar på tilhørende spørgsmål omkring uddannelse og efteruddannelse er 

enslydende. De er uddannet inden for et eller to af naturfagene. Når det kommer til 

efteruddannelse, er der mulighed for at tage et CFU-kursus eller andre kurser. Dog skal 

lærerne selv være opsøgende og rette henvendelse til ledelsen. Derudover er der maksimalt 

mulighed for at få et kursus om året, inden for et begrænset budget. 

 

Lærernes udtalelse omkring den tværfaglige prøve 

I interviewene bliver lærerne spurgt ind til den tværfaglige prøve, og hvad den kunne bidrage 

med i forhold til almendannelse. Hertil svarede lærer V ”De (red. eleverne) får en større 

indsigt i, hvordan tingene fungerer og får en forståelse for hvordan, ja verden hænger 

sammen, og hvorfor ting er som de er”. Derudover siger lærer V, at der arbejdes meget med 

metoder i naturfag. Lærer V siger ”altså den naturvidenskabelige arbejdsmetode præsenterer 

vi jo allerede nede på mellemtrinnet. Når vi har natur/teknologi og arbejder med at de 

begynder at stille hypoteser og være undersøgende. Og det her med at dataopsamle og der er 

faktorer der kan påvirke din hypotese. Den udbygger vi så bare og bliver ved med at bygge 

på”.     

Derudover siger lærer K om samme spørgsmål “det er, at man kan få brudt de kasser ned, 

der er i fagene og ser det som en helhed”. Lærer K siger dette i forbindelse med spørgsmålet 

’hvilke fordele er der ved de tværfaglige opgaver?’. Derefter fortæller lærer K, at det er 

nemmere at arbejde med kompleksiteten af en problemstilling, når man arbejder tværfagligt. I 

den forbindelse siger lærer K følgende ”Det (red. de tværfaglige forløb) giver en bredere 

forståelse for problemstillingen eller emnet. Og det er, at du har flere vinkler på en ting, det 

er vigtigt for forståelsen”. Under spørgsmålet om fordele ved tværfaglig 

undervisning siger lærer M “Og man har dermed muligheden for at lave et fællesfagligt 

fokusområde, som interesserer eleverne”. Derudover siger lærer M det samme, som lærer K; 

at de fællesfaglige fokusområder er brede og giver muligheder for at arbejde med mange 

forskellige emner. Lærer M’s udtalelse lyder som følgende ”Ja. Der er jo de fællesfaglige 

fokusområder, de kan jo bredes ud på, hvordan man end vil. Men de fælles faglige 

fokusområder, som er givet på forhånd. De kan bredes ud og arbejdes med i næsten den 

retning, man har lyst til. Men man kan også lave sine egne fælles faglige fokusområder, og 

der kan man jo kigge på samtiden og lave et fælles fagligt fokusområde der interesserer 

børnene”. Derudover siger lærer K at “nogle emner i det fagfaglige stof, som nødvendigvis 
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ikke ligger i det tværfaglige”. Efterfølgende tales der om, at de fællesfaglige fokusområder er 

brede og giver mulighed for at arbejde i de forskellige naturfag samt giver mulighed for, at 

eleverne kan arbejde med problemstillinger, som er samtidsrelevante. Der udtalelses at de 

fællesfaglige fokusområder give mulighed for at diskutere og arbejde med problemstillinger, 

der diskuteres i samfundet. 

I forbindelse med spørgsmålet om fordelene ved tværfaglige opgaver, siger lærer M, at de 

tværfaglige problemstillinger er handlingsorienteret. Lærer M siger følgende ”Det er de 

meget. Og det bliver de helt naturligt, når et af vurderingskriterierne er 

perspektiveringskompetence”. Derudover siger lærer M ”det er spændende når man arbejder 

med elevernes egne meninger” i forbindelse med at arbejde med de fællesfaglige 

fokusområder. Lærer K siger i til samme spørgsmål ”Ja. Men jeg mener, de er meget farvede, 

de er meget miljøorienteret, dem som Undervisningsministeriet er kommet med (red. de 6 

fællesfaglige fokusområder), den her miljødebat vi har, er vigtig, men det låser os også fast 

kun at have fokus på det. Der er mange andre problematikker, man kunne tage fat i. Emner 

ligger meget op til de forskellige ingeniøruddannelser, der er”.  

Spørgsmålet efterfølgende var ’hvilke ulemper er der ved de tværfaglige opgaver?’. Her 

svarer lærer V ” at det tager tid, og du har ikke tid ... og det er begrænset hvor mange timer 

du har i naturfag”. Derudover siger lærer K “Du har både den fagfaglige forpligtelse men 

også den tværfaglige dannede del. De skal op i den obligatoriske tværfaglige prøve, men de 

kan også komme ud i udtræk, så skal du også omkring nogle emner i det fagfaglige stof, som 

nødvendigvis ikke ligger i det tværfaglige… Men der er dannelse i alle fag, men i den 

tværfaglige prøve er der fokus på kompetencerne, som man kan bruge til at tage med ud i 

erhvervslivet. Men da de også skal kunne noget sprog, der ligger i fagene, for at kunne 

snakke med i det tværfaglige sprog, skal du også have sproget fra de enkelte fag. Og det(red. 

enkeltfag) ender i en udtræksprøve, hvor det er multiple choice opgave, og der skal du kunne 

nogle begreber. Det er to forskellige eksamensformer”.  

 

Lærernes planlægning og forberedelse til den tværfaglige prøve   

I interviewene blev der spurgt ind til lærernes planlægning og forberedende undervisning til 

den tværfaglige prøve. 

Til spørgsmålet ’hvad er fordelene ved tværfaglige opgaver?’ svarer lærer V ”… en fordel er, 

at jeg får indblik i mine kollegaers fag og deres forskellige områder, de beskæftiger sig med, 

så jeg selv bedre kan danne de her røde tråde på tværs af fag. For hvis ikke jeg ved, hvad der 
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foregår i fysikundervisningen. Så er det rigtig svært at stå overbevisende og skabe den røde 

tråd fra faget til mit eget fag”. I sammenhæng med dette bliver der talt om, at ved at vide, 

hvad de andre fag arbejder med, kan lærer V skabe sammenhæng til eget fag. Dog siger lærer 

M følgende ”i geografidelen er der meget lidt samarbejde … i 9. klasse i år har jeg udstukket 

hætten og bedt geografilæreren om at undervise i det, f.eks. havstrømme… Jeg skal have dem 

op til prøve og for at det hænger sammen, så er det lidt nemmere, at jeg har udstukket det. 

Det man godt kunne have ønsket var, at man sidder sammen og snakker sammen. For jeg 

kommer til kort, når jeg skal prøve at sige, hvad geografi skal gøre og famler mig lidt frem”. 

Da lærerne blev spurgt ind til, hvordan de planlægger deres undervisning til den tværfaglige 

prøve, svarede lærer M følgende “Der er meget forskel på, om det er 7., 8. eller 9. klasse. I 7. 

klasse er jeg meget styrende. Og så bliver det mere og mere elevstyret. Min 

undervisningsform har ændret sig med den nye tværfaglige prøve, sådan har den ikke altid 

været. Tidligere har jeg gjort som i 7. klasse, hvor det var meget mere lærerstyret, og det er 

fordi den nye prøve lægger op til, at man kan ikke vide, hvilken vej alting går, det kunne man 

før. Den nye prøve lægger mere op til virkeligheden, hvordan arbejdsmetoder er ude i 

samfundet, det at stoffet er kendt, og det man ser på er selve arbejdsmetoden mere end det er 

hardcore fagligviden. Grunden til at de i 7. klasse arbejder på denne måde (red. klassisk 

tavleundervisning) er, at de skal have en grundviden inden for f.eks. fysik/kemi, her er det 

nødvendigt at få koblet nogle fagbegreber på, da de ikke har opnået dem gennem Natur og 

teknologi”. Lærer V’s skole har opbygget det på en anden måde, hvor der er fokus på at 

arbejde med naturvidenskabelig metode fra 4. klasse. Lærer V sider i den sammenhæng "vi 

har lavet en fælles læseplan fra 0-9 (red. klasse)... så vi ved, hvilket fokus de enkelte har, ikke 

nødvendigvis hvilke emner, vi ved hvad vi vil hen til og hvor vi kommer fra, der er nogle 

bestemte områder de arbejder med på forskellige tidspunkter af året og årgange. Hvilket gør, 

at vi kan forvente, at de har arbejdet med bestemte ting, når de kommer op i 7. klasse, så er 

det at bruge en tovejs lup ikke noget ukendt, og man derfor ikke skal bruge tid på det her 

(red. i 7.klasse)”. 
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Analyse 

I dette afsnit bliver empirien belyst med teorien. Analysen er opdelt i to hovedområder. 

Første belyses vejledningen for den tværfaglige prøve, herefter omtalt som prøven, og 

hvilken dannelse, der er i prøven i forhold til Sjøberg og Biesta. Herefter belyses lærernes 

udtalelser omkring prøven og hvorledes de forbereder til prøven. Lærernes udtalelser 

betragtes i forhold til at se om nogle af de dannelsesmæssige aspekter vejledning for prøven 

ligger op, arbejdes med i skolen. Efter hvert afsnit vil der være en kort opsummering, og til 

sidst vil der være en delkonklusion med vigtige pointer fra analysen. 

 

Analyse af vejledning for den tværfaglige prøve 

Prøven skal tage udgangspunkt i 6 fællesfaglige fokusområder i 7.-9. klasse, herefter omtalt 

som fokusområder. Fokusområderne skal arbejde med naturfaglige problemstillinger ”den 

naturfaglige problemstilling er typisk årsagssøgende og skal ikke kunne besvares med et ’ja’ 

eller ’nej’”, jf. empiri vejledning for prøven. Fokusområderne stiller krav til at de 

naturfaglige problemstillinger, som skal være brede og rumme forskellige svar og 

løsningsmuligheder. Fokusområderne fra Undervisningsministeriet er henvendt til nogle de 

problemstillinger, eleverne kommer til at stå overfor i fremtiden. Nogle af fokusområderne er 

’produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget’, ’bæredygtig energiforsyning på 

lokalt og globalt plan’ og ’drikkevandsforsyning for fremtidige generationer’ 

(Undervisningsministeriet, 2018). Disse emner ligger i overensstemmelse med nogle af de 

problemstillinger, forskere anser som udfordringer, der skal løses i fremtiden. Jonathan 

Osborne opstiller de fem største udfordringer for fremtiden. Det er bl.a. at ’brødeføde jordens 

befolkning’, ’producere nok hjælpeenergi’ og ’skaffe tilstrækkelig vand’ (Osborne, 2008). Da 

det er obligatorisk at arbejde med 4 ud af de 6 fokusområder fra Undervisningsministeriet, 

kommer eleverne til at arbejde med mindst én af de tre nævnte områder. Disse udfordringer 

rummer mange mulige svar og løsninger, da det er komplekse problemstillinger (Birk, 2010). 

Eleverne skal ikke finde endegyldige løsninger på problemer, men skal overveje målrettet 

handling, jf. vejledning for prøven. Når der arbejdes med disse problemstillinger i skolen, får 

eleverne mulighed for at opnå kendskab til problemstillinger.  

Da nogle af fokusområderne er fremtidige udfordringer for samfundet, er det vigtigt at 

eleverne forstår fremtidens problemstillinger. Det er vigtigt at forstå dem, da det giver 

eleverne mulighed for at indgå i samfundet, og derved mulighed for at træffe politiske 

beslutninger omkring problemstillinger. Dette lægger op til naturvidenskab som social 
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institution. Da man i de tværfaglige forløb arbejder med disse problemstillinger, gives 

eleverne mulighed for at lære om en del af samfundet, før de kommer ud og skal indgå i det. 

Vurderingsgrundlaget for prøven er kompetencerne indenfor undersøgelse, modellering, 

perspektivering og kommunikation, jf. vejledning for prøven. Derfor skal læreren planlægge 

for at give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan man arbejder med en 

naturvidenskabelig undersøgelse. I undersøgelseskompetencen (Elmose, 2007), er der 

hovedsageligt naturvidenskab som proces og metode, hvori der ligger at kunne opstille og 

eftervise spørgsmål. Til prøven skal eleverne selvstændigt arbejde med at opstille en 

undersøgelse og forholde sig kritisk til egne resultater. Dette har en værdi i sig selv, jf. 

Sjøberg, da eleverne kan forholde sig til om deres resultater er gyldig information. Selvom at 

der i prøven er fokus på naturvidenskab som proces og metode, skal “relevante færdigheds og 

vidensmål” fra de enkelte fag inddrages, jf. vejledning for prøven. Da specifikke færdigheder 

og viden skal inddrages fra fagene arbejdes der i prøven med naturvidenskab som produkt. 

Dette er da der fra enkeltfagene skal inddrages specifikke færdigheder, viden og perspektiver, 

jf. Møller, hvorfra man har nogle begreber, love og teorier til at forklare verden med. 

Kommunikationskompetencen er et vurderingsgrundlag. For at kunne kommunikere med og 

om naturvidenskab, skal man have en forståelse for naturfaglige begreber og man kan 

anvende begreberne i en relevant sammenhæng. Forståelse for naturfaglige begreber ligger i 

dimensionen naturvidenskab som produkt, jf. Sjøberg. Ses der eksempelvis på 

affaldssortering i forbindelse med fokusområdet produktion med bæredygtig udnyttelse af 

naturgrundlaget, kræver det naturvidenskab som produkt for at forstå indholdet af begreberne 

i emnet. Samt naturvidenskab som proces og metode til at kunne forholde sig til 

undersøgelsernes validitet. Derfor er det vigtigt, at man ikke udelukkende har fokus på 

processerne og metoderne, men også holder det op imod enkeltfagenes teoretiske og faglige 

indhold. 

Problemstillinger i verden er ikke fagopdelt, jf. Møller og Schnack. Her kan prøven bidrage 

til almendannelse, da den tager udgangspunkt i en problemstilling, som den er i den virkelige 

verden.  Dermed kan fagene ved inddragelse af relevante færdigheds- og vidensmål belyse 

problemstillinger, hvorved det er med til at give et nuanceret billede af problemstillingen. 

Disse perspektiver bidrager til sammenhæng og helhed, jf. Schnack, der giver mulighed for at 

se kompleksiteten af problemstillingen, fremfor enkeltfagenes syn på problemstillingen. 

Prøven bidrager dermed til at forstå naturvidenskab som social institution, da der er mulighed 

for se på, hvordan der ses på problemstillinger i samfundet. Fagene repræsenterer specifikke 

fagsyn, jf. Møller, i prøven. Det gør, at man i prøven har mulighed for arbejde med 
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metarefleksion, jf. Schnack. Metarefleksion kan opstå, når eleverne skal forholde sig til 

fagenes forskellige perspektiver og derudfra vælge et samlet perspektiv til at besvare 

problemstillingen med. I prøven arbejdes der med metarefleksion, da der vurderes på 

perspektiveringskompetencen. Her skal eleverne i arbejdet inddrage relevante færdigheds- og 

vidensmål til at belyse problemstillingerne, jf. vejledning for prøven. Det kræver viden om 

stofområder fra de enkelte fag, og hvad de kan bidrage med i arbejdet. Eleverne skal kende de 

enkelte fags perspektiver og stofområder, for at kunne udvælge relevant teori og metode. 

Derfor er eleverne nødt til at have kendskab til naturvidenskab som produkt og proces og 

metode, for at kunne arbejde med metarefleksion og perspektiveringskompetence.. 

Demokratiske diskussioner og beslutninger bygger ofte på argumentation baseret på 

naturvidenskabelig forskning, jf. demokratiargumentet. Hvilket er et yderligere argument for, 

at eleverne skal arbejde med naturvidenskabelige proces og metoder. Naturvidenskabelig 

metode bliver et værktøj til at kunne forstå konstruktionen af naturvidenskabelig viden i 

samfundet. Prøven arbejder med at inddrage viden fra forskellige fag, for dermed at 

konstruere en viden om problemstillingen, lige som i virkeligheden. Eleverne kan overføre 

den måde de kritisk forholder sig til deres undersøgelsesresultater til andres resultater og 

forholde sig kritisk til gyldigheden af informationerne. Schnacks begrundelser for 

tværfaglighed understøttes af Sjøbergs dimensioner af naturvidenskabelig dannelse. Da der, 

gennem arbejdet, i de tværfaglige forløb kan arbejdes med sammenhæng, helhed, 

metarefleksion og kritisk tænkning, som kan bidrage til at forstå naturvidenskab i samfundet. 

Kendskabet til metoden kan anvendes til at forholde sig kritisk over for naturvidenskabelige 

påstande. Dette kan ske gennem perspektiveringskompetence og metarefleksion. Når 

eleverne kan forholde sig kritisk til en problemstilling, gives der mulighed for, at de kan 

forholde sig til problemstillingen og handle på baggrund heraf, hvilket vil blive uddybet i 

forbinde med subjektifikation.  

Ifølge Biesta skal funktionerne betragtes hver for sig og samlet, for at forholde sig til, hvad 

god uddannelse er. Derfor vil dette afsnit belyse vejledningen for prøven ud fra funktionerne 

hver for sig samt nogle af krydsfelterne. 

Den første funktion, der belyses er socialisationsfunktionen. Denne funktion beskriver, at en 

del af at handle voksent og være kritisk tænkende, er at forstå den sociale orden, jf. Biesta. 

Samfundet er en social orden, hvor naturvidenskab er en underliggende orden. Den 

naturvidenskabelige orden påvirker samfundet, samt de dialoger der er og beslutninger, der 

tages. Sjøbergs naturvidenskab som social institution en del af socialisationsfunktionen. De 

mener begge, at en del af almendannelse er at forstå samfundet, hvor Biesta ser det ud fra et 



 
Kamilla Borg Pedersen A140180 Dannelse i den tværfaglige Vejleder: 

Magnus Kristiansen A140121  prøve i naturfag Jette Reuss Schmidt 

Side 20 af 47 
 

generelt syn, og Sjøberg ser det specifikt ud fra et naturvidenskabeligt syn. Ifølge Sjøberg er 

naturvidenskab en stor del af samfundet, derfor er man nødt til at forstå naturvidenskab for 

generelt at forstå samfundet. Dermed bliver en del af at forstå naturfag en del af at forstå 

samfundet hos Biesta. Det er både i forhold til beslutninger, der er truffet lokalt, nationalt og 

internationalt. Når man arbejder med undersøgelser i forbindelse tværfaglige forløb og 

prøven, er det en del af at forstå samfundet, som tidligere nævnt. Det er, fordi der arbejdes 

med hvordan naturvidenskabelig viden fremkommer. Dermed arbejdes der i de tværfaglige 

forløb og prøven med socialisationsfunktionen. For at indgå i samfundet er det ikke 

tilstrækkeligt kun at forstå de sociale ordner, man er nødt til at have nogle færdigheder og 

viden jf. kvalifikationsfunktionen. Som tidligere nævnt er det vigtigt at forstå naturvidenskab 

som produkt, jf. Sjøberg. Dette er en del af kvalifikationsfunktionen, hvor man skal besidde 

viden, færdigheder og forståelser for at kunne indgå i samfundet. Dermed bliver det relevant 

at forstå enkeltfagenes specifikke stofområder, jf. Møller, for at besidde kvalifikationer til at 

indgå i samfundet. Dette understøttes af Sjøbergs nytteargument.  I det at kunne anvende 

fagene ligger nogle kvalifikationer, f.eks. specifikke undersøgelsesmetoder. Det at arbejde 

med naturvidenskabelig metodes (Hautop Lund, 2018) forskellige delelementer, f.eks. at 

opstille en hypotese, kan øge forståelsen for anvendelse af metode i samfundet. Der er 

kvalifikationer i at kunne forstå undersøgelsesmetoder, altså naturfag som proces og metode. 

Dette er i form af at kunne anvende metoden på egne undersøgelser og forstå, hvordan 

undersøgelser er udført. I naturfag kunne en del af kvalifikationer være at have teoretisk 

viden, praktisk udførsel af forsøg og forstå, hvordan man kan bruge den teoretiske viden ned 

over de praktiske undersøgelser. Derfor ligger der både noget naturvidenskab som produkt og 

naturvidenskab som proces og metode i kvalifikationer.  

I folkeskolens formål står der i § 1 stk. 2 at man skal give eleverne “tillid til egne muligheder 

og baggrund for at tage stilling og handle” (Undervisningsministeriet, 2006). Dette leder op 

til at skolens almendannelse skal give eleverne mulighed for at tage stilling og handle. 

Subjektifikation bidrager til at kunne handle voksent, hvor tværfaglighed bidrager til denne 

proces, da dette ifølge Schnack arbejder med politisk dannelse og handlekompetence.   

Subjektifikationen er den sidste funktion, jf. Biesta, og lægger op til at handle voksent. For at 

arbejde med subjektifikationen, skal der arbejdes med elevernes egne mening. Hvis eleverne 

udelukkende baserer deres valg og handlinger på synsninger, er det kun 

subjektifikationsfunktionen, men inddrages kvalifikationer og forståelse for samfund, 

arbejdes der i krydsfeltet mellem de tre funktioner. Subjektikfikation er at kunne træffe sine 

egne valg, jf. Biesta. Prøven kan støtte denne proces, da eleverne skal arbejde med deres egne 
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valg og handlinger. Derudover er den allerede handlingsorienteret i form af 

perspektiveringskompetencen. Når lærerne inkluderer elevernes egne meninger, og hvordan 

de ville handle i forhold til en given problemstilling, kan der arbejdes med subjektifikation. 

Det er vigtigt, at elevernes valg og handlinger ikke baseres på synsninger. Derfor skal læreren 

planlægge, at eleverne arbejder med naturvidenskab som produkt, proces og social institution 

for at danne et grundlag, hvorudfra de kan træffe deres valg og handlinger. Ved at elevernes 

valg og handlinger skal være baseret på dette, betyder ikke at det ikke skal være elevernes 

egne valg og handlinger. For at det er subjektifikation, skal eleverne kunne træffe 

selvstændige beslutninger uden om samfundet, jf. Biesta. Det kan f.eks. være, at der i den 

tværfaglige undervisning arbejdes med, at eleverne laver en handlingsplan for at gøre skolen 

grøn. Under analysen af formålet for prøven, blev der bl.a. inddraget nogle af de fem største 

udfordringer, verden kommer til at stå overfor i fremtiden. Subjektifikation er et vigtigt 

element i forhold til disse problemstillinger. Prøven giver eleverne mulighed for at øve sig i 

at forholde sig til de fremtidige problemstillinger. Læreren kan give mulighed for, at eleverne 

(subjektet) kan øve sig i at forholde sig til problemstillingerne. Lærerne kan, ved at arbejde 

med elevernes færdigheder, viden og forståelse af samfundet, give eleverne mulighed for at 

basere deres holdninger på teoretisk viden frem for synsninger. Gennem det tværfaglige 

arbejde kan der arbejdes med interessemodsætninger, hvor eleverne får mulighed for at 

forholde sig til naturvidenskabelige problemstillinger, som de diskuteres i samfundet. 

Eleverne skal ikke kun tage stilling. Det er vigtigt, at de kan anvende de to andre funktioner, 

da det er i krydsfeltet mellem de tre funktioner, at man kan handle voksent, jf. Biesta. 

 

Opsummering  

I prøven er der både naturvidenskab som produkt, proces og metode og social institution. Dog 

er naturvidenskab som proces og metode samt social institution mest i fokus. Naturvidenskab 

som produkt er underliggende, og mest tydelig i kommunikationskompetencen. Man skal 

forstå naturvidenskab som produkt for at kunne arbejde med problemstillingen til prøven.  

Prøven kan medvirke til at give sammenhæng og helhed, da den bidrager til at se virkelige 

problemstillinger fra fagenes forskellige perspektiver. Derfor er det vigtigt at inddrage 

fagenes forskellige perspektiver. Dermed kan der gennem prøven, arbejdes med 

problemstillingernes kompleksitet. Dette kan bidrage til arbejdet med metareflektion og 

kritisk tænkning, da der opstilles forskellige perspektiver på samme problemstilling. I prøven 

arbejdes der med kvalifikationer i form af praktisk at kunne udføre forsøg og have en viden 
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om fagenes indhold samt, hvad der er relevant at inddrage. Naturvidenskab som social in-

stitution er en del af socialisationfunktionen og er synlig i prøven. Dette er i form af for-

ståelse og viden om, hvordan viden fremkommer samt, hvordan dette anvendes i samfundet. 

Derudover lægges der i prøven op til, at der arbejdes med elevernes subjektifikation, da 

eleverne skal forholder sig til problemstilling og overvejelser om målrettet handling. Dermed 

arbejder prøven med Biestas tre funktioner, hvor Sjøbergs dimensioner er en del disse, som 

giver mulighed for at handle voksent. Dette er, fordi det ikke nok at kunne tage stilling, men 

man skal kunne bruge færdigheder og viden. Samt forståelse for samfundet for at kunne 

handle voksent, hvilket er tre dele, prøven arbejder med. 

 

Dannelse i den tværfaglige prøve ifølge lærerne 

Lærer V siger følgende om mulighederne ved prøven ”De (red. eleverne) får en større indsigt 

i, hvordan tingene fungerer og får en forståelse for hvordan, ja verden hænger sammen og, 

hvorfor ting er som de er”, jf. empiri. Læreren mener dermed, at tværfaglighed kan skabe 

helhed. Eleverne kan gennem arbejdet til prøven få et nuanceret billede af, hvordan verden 

hænger sammen. Lærer K udtaler “det er at man kan få brudt de kasser ned, der er i fagene 

og ser det som en helhed”. Derudover nævner lærer K, at det giver eleverne mulighed for at 

få en indflydelse på verden fremadrettet, jf. empiri. I forhold til Schnack bidrager 

tværfaglighed til at forstå verden og yderligere mener lærer K, at det kan give mulighed for at 

indgå i samfundet. Det er gennem kendskab til tværfaglige aspekter, som kan give mulighed 

for at forholde sig kritisk over for problemstillinger, der arbejdes med i samfundet. Dette 

giver mulighed for at indgå i samfundet. Det er en fordel at kunne se sammenhængen og 

helheden, når man ser på naturvidenskab som social institution. Både Møller og Schnack 

mener, at virkeligheden ikke er fagopdelt. Da der, til prøven, arbejdes med alle fagene, er der 

mulighed for at øge forståelsen for kompleksiteten af problemstillingen, jf. metarefleksion. 

Dette underbygges af Lærer K som siger “Det (red. de tværfaglige forløb) giver en bredere 

forståelse for problemstillingen eller emnet. Og det er at du har flere vinkler på en ting, det 

er vigtigt for forståelsen”, jf. empiri. Derudover understøttes dette af Rambøll rapporten, 

hvor de positivt stemte lærere ligeledes mener, at prøven “bidrager til en bredere naturfaglig 

dannelse” (Rambøll, 2018, s. 11). Lærerne ser dannelse i prøven, da den kan give forståelse 

for en del af samfundet og mulighed for at indgå i det. Der er dannelse i form af 

naturvidenskab som proces og metode samt som social institution, jf. Sjøberg. Da det giver 

eleverne mulighed for at forstå undersøgelser, samt være kritisk over for dem og forstå, 
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hvordan de anvendes i samfundet. Da prøven giver en bredere naturfaglig dannelse, giver det 

eleverne mulighed for at deltage i demokratiske beslutningsprocesser. Dette er gennem 

arbejdet med naturvidenskabens tre dimensioner, jf. Sjøberg samt subjektifikation, jf. Biesta. 

Lærer M planlægger for, at eleverne i 9. klasse skal kunne arbejde tværfagligt og 

handlingsorienteret i forhold til en given problemstilling. Lærer M siger følgende om, at 

fokusområderne er handlingsorienteret “Det er de meget. Og det bliver de helt naturligt, når 

et af vurderingskriterierne er perspektiveringskompetence”, jf. empiri. Når der arbejdes med 

perspektiveringskompetencen, mener lærer M, at der automatisk arbejdes med 

handlingsorienteret problemstillinger. Hvorigennem arbejdes der med at tage stilling og 

handle, lægges der op til dannelse, som er en del af folkeskolens formål 

(Undervisningsministeriet, 2006). Yderligere siger lærer M “det er spændende, når man 

arbejder med elevernes egne meninger”, jf. empiri. Når eleverne skal træffe valg i forhold til 

de handlingsorienteret problemstillinger og arbejde med egne meninger, arbejdes der med 

subjektifikation. Dette er også en del af prøven, da eleverne skal overveje målrettet handling, 

jf. vejledning for prøven. 

 

Strukturering af undervisning 

Lærer M udtaler om hendes planlægning af tværfaglige forløb gennem udskolingen ”der er 

meget forskel på om det er 7., 8. eller 9. klasse … grunden til, at de i 7. klasse arbejder på 

denne måde (red. klassisk tavleundervisning) er, at de skal have en grundviden inden for 

f.eks. fysik/kemi, her er det nødvendigt at få koblet nogle fagbegreber på, da de ikke har 

opnået dem gennem natur og teknologi”, jf. empiri. Eleverne mangler naturvidenskab som 

produkt inden for nogle af fagene. Dermed skal eleverne erhverver sig disse begreber, før de 

indgår i tværfaglige forløb. Lærer M kalder det en grundviden og mener, at eleverne skal 

bruge den specifikke faglige viden i de tværfaglige forløb. Dette lægger op til, at relevante 

færdigheder og viden skal inddrages fra enkeltfagene. Dermed bliver enkeltfagene vigtige for 

at kunne arbejde tværfagligt, lærer M mener dog at enkeltfagene hovedsageligt skal være i 7. 

klasse. Eleverne kan ikke opnå kritisk tænkning og handle voksent uden at besidde 

kvalifikationer, det gør dem i stand til at vurdere en påstand eller et problem, hvilket bidrager 

til at handle voksent. 

Ifølge Schnack er der et motiverende element i at arbejde tværfagligt, hvor eleverne kan få 

medbestemmelse. Det har været et problem med at få eleverne til at interessere sig for 

naturfag (Bonderup Dohn, 2007), men med tværfaglighed kan det virke motiverende for 
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eleverne, jf Schnack. Lærerne kan udforme sine egne tværfaglige forløb 

(Undervisningsministeriet, 2018). I den forbindelse siger lærer M “man har derved 

muligheden for at lave et fællesfagligt fokusområde, som interesserer eleverne”, jf. empiri. 

En ulempe som lærerne nævner, er “at det tager tid, og du har ikke tid”, jf. empiri. Lærerne 

er generelt positivt stemt over for prøven og ser ikke så mange ulemper udover, at det tager 

lang tid at arbejde tværfagligt. Der er rent praktisk ikke timer nok i skemaet. Det er ikke den 

eneste problematik, nogle af lærerne føler, de står overfor med prøven. Lærer K udtaler 

følgende “Du har både den fagfaglige forpligtelse, men også den tværfaglige dannede del… 

Det er to forskellige eksamensformer (red. multiple choice prøve i enkeltfagene og den 

tværfaglige prøve)”, jf. empiri. Rambøll rapporten viser, at 74 % af de adspurgte lærere,, har 

oplevet problemer ved indførelsen af prøven. En af bekymringerne er, at der er mindre tid til 

de enkelte fag, og at “der er tale om en ny type faglighed” (Rambøll, 2018, s. 11). Der er 

uenighed blandt lærerne om, hvorvidt man kan trække alle faglige emner ind under 

tværfagligt arbejde. Lærer M mener, at alle emner kan inddrages i det tværfaglige, hvorimod 

lærer K mener, at det ikke er muligt, jf. empiri. Lærer M siger, som Schnack, at tværfaglighed 

kan bidrage til at se fagenes forskelligheder gennem tværfaglighed. Lærer K mener, som 

Møller, at der er nogle elementer i fagene, der ikke passer ind under tværfaglighed jf. empiri. 

Da der er to mulige eksamensformer, er det vigtigt at danne og uddanne eleverne til at kan 

indgå i begge eksamensformer. Lærer K mener dermed, at de enkelte naturfag kan noget 

specifikt, som eleverne skal kunne til multiple choice prøverne, hvor lærer K siger, at 

hensigten er at forstå naturvidenskab som produkt. Enkeltfagene kan noget som 

tværfaglighed ikke kan. Dermed er det vigtigt, at lærerne planlægger både for tværfaglighed 

og for enkeltfag.  

Nogle af lærerne har foretaget et skift i undervisningen efter indførsel af prøven, jf. empiri, 

fra at have fokus på naturvidenskab som produkt til naturvidenskab som proces og metode. 

Det kan ses ved, at der i højere grad er fokus på proces og metoder. Det stiller krav til læreren 

om at overveje undervisning for at kunne imødekomme de krav, prøven stiller.  

Da indførsel af prøven har medført ændring af undervisningsstrukturen i form af at inkludere 

tværfaglige forløb, må betyde at der efterspørges nogle nye værdier og kompetencer, jf. 

Biesta. Det er både i forhold til erhvervslivet, som lærer K siger, jf. empiri, men også i 

forhold til almendannelse. I forbindelse med lærernes holdning til om fokusområderne er 

samtidsrelevant svarede lærer K “Ja. Men jeg mener de er meget farvede, de er meget 

miljøorienteret, dem som Undervisningsministeriet er kommet med (red. de 6 fællesfaglige 

fokusområder), den her miljødebat vi har, er vigtigt, men det låser os også fast kun at have 
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fokus på det. Der er mange andre problematikker man kunne tage fat i“, jf. empiri. 

Fokusområderne er samtidsrelevante og giver mulighed for at øve sig i at forholde de 

problemstillinger, eleverne skal forholde sig til, og træffe valg om, når de kommer ud i 

virkeligheden, dog er de meget miljøorienteret ifølge lærer K. Dette stemmer overens med 

Osbornes fem største udfordringer for fremtiden (Osborne, 2008). Derfor er det nødvendigt, 

at prøven arbejder med disse miljøorienterede problemstillinger således, at eleverne kan 

indgå i samfundet, der bliver præget af miljøorienteret udfordringer. Derfor er eleverne nødt 

til at forstå naturvidenskab som produkt, samt proces og metode for at kunne forholde sig til 

udfordringerne. Disse vil nemlig komme til at påvirke elevernes hverdag, og de skal øve sig i 

at forholde sig til denne hverdag, jf. Biesta.  

 

Lærernes samarbejde  

Lærerne besidder ikke kompetencer inden for alle naturfagene, jf. empiri. Det kræver derfor 

samarbejde naturfagslærerne imellem for at få indsigt i, hvad de andre fag kan bidrage med. 

Lærer V siger følgende ”… en fordel er, at jeg får indblik i mine kollegaers fag og deres 

forskellige områder, de beskæftiger sig med, så jeg selv bedre kan danne de her røde tråde på 

tværs af fag.”, jf. empiri.. Udover, at der kan skabes sammenhæng til deres eget fag, er det 

vigtigt, at lærere arbejder sammen for at planlægge tværfaglige forløb i forhold til 

sammenhæng og helhed, jf. Schnack. Her er det vigtigt, at alle naturfagene er repræsenteret 

med deres perspektiv. Betragtes de tværfaglige forløb på denne måde, bliver enkeltfag 

værktøjer, jf. Møller, til at forstå den naturfaglige problemstilling. En naturfaglig 

problemstilling kunne f.eks. være, at der arbejdes med NPK-gødning i landbruget. Geografi 

kan anvendes til at forstå, hvordan NPK-gødning siver ned gennem jordlagene. Fysik/kemi 

kan anvendes til forstå den kemiske sammensætning i NPK-gødning. Biologi kan anvendes 

til at se på planters påvirkning af NPK-gødning Når der f.eks. arbejdes med gødning i 

landbruget, kan der i et tværfagligt forløb arbejdes med problemstillingen ‘Skal det 

bæredygtige landbrug anvende gødning?’. Her kan der arbejdes med metarefleksion, jf. 

Schnack. I arbejdet med metarefleksion skal man kunne være kritisk og stille spørgsmål til 

den måde, verden ses på. For at kunne gøre dette, skal man vide, hvor den forskellige viden 

og de forskellige perspektiver kommer fra. Dette kan bidrage til dannelse, da det at forholde 

til kritisk og forstå naturvidenskabelig viden i samfundet er en del af almendannelse, som 

tidligere nævnt. Når lærerne kun besidder kompetencer inden for deres naturfag, skal de 

samarbejde for at inddrage alle naturfagenes forskellige perspektiver. Samarbejder lærerne 
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ikke om at planlægge de tværfaglige forløb, kan det være usikkert om perspektiver fra alle 

naturfagene repræsenteres i forløbene. Lærer M udtaler følgende om dette “geografidelen er 

der meget lidt samarbejde … i 9. klasse i år har jeg udstukket hætten og bedt geografilæreren 

om at undervise i det, f.eks. havstrømme… For jeg kommer til kort når jeg skal prøve at sige 

hvad geografi skal gøre og famler mig lidt frem”, jf. empiri. Ud fra, at lærer M ikke besidder 

kompetencer inden for geografi, jf. bilag 2, og hendes udtalelse tyder det på, at perspektiver 

fra geografifaget i mindre grad medtages i forløbene.  Tværfaglighed kan bidrage til 

sammenhæng og helhed og da verden ikke er fagopdelt, kan tværfaglighed bidrage til et 

nuanceret syn på verden. Hvis der, som lærer M’s tilfælde, er mangel på samarbejde mellem 

fagene, kan det gøre, at eleverne får et mindre nuanceret syn på problemstillingen og verden. 

Dermed kan noget af det, som tværfaglighed kan, gå tabt. Derfor er det vigtigt, at lærerne 

samarbejder om at skabe sammenhæng for at det ikke bliver ‘jeg tror nok, faget kan bidrage 

med dette’ og famler sig frem, som lærer M udtaler hun gør.  

En ulempe ved prøven er, at den stiller et krav til naturfagslærerne om at få inkluderet 

perspektiver fra forskellige fag. Dog bliver det først en ulempe, når der ikke er samarbejde 

mellem naturfagslærerne, så faget kommer til at mangle i det tværfaglige arbejde. Dette er 

bl.a. tilfældet med lærer M, hvor hun også selv udtaler, at det kan være svært at inkludere 

geografi. Derudover stiller det krav til læreren om at kende sit fag og de muligheder, der 

ligger inden for faget. Det er bl.a., hvilke forsøg man kan lave inden for de forskellige fag. De 

fleste forsøg, mener mange lærere, ligger i fysik/kemi og føler derfor, det er vanskeligt at 

opstille relevante forsøg i de andre fag (Rambøll, 2018). Dette kan gøre det sværere for 

lærerne at samarbejde om prøven, hvis de er usikre på, hvad deres fag kan bidrage med i form 

af forsøg. Så bliver det fysik/kemi, der er styrende for forsøgsdelen og biologi og geografi 

bliver perspektiveringsfag. Dermed vil forsøg, der er specifikke for biologi og geografi gå 

tabt i det tværfaglige. 

 

Opsummering 

Lærerne mener, at et dannelsesaspekt i prøven er, at det kan give sammenhæng og helhed i 

forhold til en problemstilling. Derudover giver forståelse for metoder og proces mulighed for 

at forstå naturvidenskab som social institution. Naturvidenskab som proces og metode er 

ifølge lærerne en vigtig del, da dette kan give mulighed for at være kritisk. Her planlæggerne 

lærerne for, at eleverne kommer til at arbejde med naturvidenskab som proces og metode i 

undervisningen før prøven. Dog kan dette ifølge lærerne ikke stå alene, da eleverne også skal 
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besidde nogle kvalifikationer i form af naturvidenskab som produkt. I forbindelse med 

prøven arbejder lærer M med subjektifikation, da hun arbejder med elevernes egne meninger 

og her mener hun at det bliver interessant for eleverne. Da eleverne skal anvende 

kvalifikationer i det tværfaglige, forbereder lærerne eleverne til at indgå i dette ved at arbejde 

med naturvidenskab som produkt og efterfølgende arbejde med naturvidenskab som proces 

og metode. Alle lærerne har fokus på alle dimensionerne af naturvidenskabelig dannelse, men 

fokusset på naturvidenskab som proces og metode er forskellige i deres undervisning. 

Lærernes strukturering af undervisning har ændret sig med indførsel af prøven. Hvorved 

undervisningen har bevæget sig fra naturvidenskab som produkt til naturvidenskab som 

proces og metode. Lærer M mener, at det er svært at se hvad geografi kan bidrage med, da 

hun ikke selv er uddannet i det. Derudover præges undervisning af fokusområderne, hvor 

lærerne mener, der er fokus på miljøorienterede spørgsmål. I forhold til planlægningen af 

tværfaglige forløb, er det vigtigt at alle fagenes repræsenteres for at få alle synsvinkler med, 

samt skabe røde tråde til deres egne fag. 

 

Delkonklusion  

Prøven stiller krav til læreren i form af kendskab til eget fag og, hvad faget kan bidrage med i 

de tværfaglige forløb. Derudover stiller det krav til læreren om at samarbejde med andre 

naturfagslærere, der besidder kompetencer i fag, læreren ikke er uddannet i En bekymring er, 

at tværfaglighed tager tid, men også, at læreren skal dobbeltkvalificere eleverne.  

Fordelene ved prøven er, at den kan skabe sammenhæng og helhed i alle naturfagene. Den 

kan sammenholde fagene og bidrage til at forklare de komplekse naturfaglige 

problemstillinger, der er i samfundet. Ifølge Osborne kommer eleverne til at stå over nogle af 

disse problemstillinger i fremtiden Den tværfaglige prøve kan give eleverne mulighed for at 

øve sig i at forholde sig til problemstillingerne. Derudover bidrager prøven til almendannelse 

ved både at arbejde med naturvidenskab som produkt, proces og social institution. For at 

vide, hvad de forskellige fag kan bidrage med i det tværfaglige, skal man have en viden om 

naturfagenes indhold, naturvidenskab som proces og metode. Derudover arbejdes der med 

metoder og processer i form af undersøgelser i naturfag. Dette er en del af det tværfaglige, da 

et af vurderingsgrundlagene er undersøgelseskompetencen, hvilket er naturvidenskab som 

proces og metode. Derudover arbejdes der med naturvidenskab som social institution, da der 

arbejdes med perspektiveringskompetencen. Dette lægger op til Schnacks politisk dannelse 

og handlekompetence. Der arbejdes med subjektifikation i prøven, når eleverne skal danne 
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egne meninger. Når kvalifikationer og forståelse for samfundet kan det støtte eleverne i at 

forstå politiske beslutninger. Dermed kan det bidrage til at kunne indgå i samfundet og 

dermed bidrager til almendannelse. Da prøven er obligatorisk fremfor multipul choise 

prøverne i enkeltfagene, anser vi de dele af almendannelse, der er i prøven, som vigtigere for 

eleverne og samfundet. Da der måles på, det der er ønskværdigt. 

 

Diskussion 

I dette diskussionsafsnit vil Sjøbergs paradoks omkring undervisningsstrukturen i naturfags-

undervisningen gennem hele skolen betragtes nærmere. Derudover vil der diskuteres, hvad 

naturfag skal indeholde.  

 

Paradoks i undervisningsstrukturen frem imod den tværfaglige prøve. 

Ifølge Sjøberg er der et paradoks i måden naturfagene er struktureret på ”Paradokset er altså, 

at man starter med integrerede fag, går derpå over til rene fag, for så på højt niveau at vende 

tilbage til tværfaglighed og fagintegration (Sjøberg, 2012, s. 448). I folkeskolen er 

naturfagene inddelt ligeledes. 0.-6.-klasse har natur/teknologi og i 7.-9.- klasse opdeles de i 

fysik/kemi, biologi og geografi. Undervisningen i natur/teknologi skal bygge på bred 

naturfaglig viden med fokus på de naturfaglige kompetencer som fælles referenceramme 

(Emu.dk, 2017). I 7. klasse orienteres naturfagene sig imod fagenes egenart, med forskellige 

perspektiver på verden jf. Møller, og opdeles til fysik/kemi, biologi og geografi. 

Afslutningsvis skal eleverne op i den obligatorisk tværfaglige prøve, hvor naturfag skal 

kombineres til at belyse én fælles problemstilling Derudover er der en mulighed for at skulle 

op i en multiple choice prøve i enkeltfagene.  

Ifølge Rambøll rapporten er flere lærere skeptiske overfor prøven. ”Udfordringen er dog, at 

lærerne ser det fællesfaglige som et add-on, et ekstra mål, som der ikke er afsat ekstra tid 

til”(Rambøll, 2018). Med indførelsen af prøven mener lærerne, at der mangler 

undervisningstid. Den tid, der bruges på fokusområderne, tages fra enkeltfagene. Så 

problematikken man kan diskutere er, om det tværfaglige arbejde skal overtage 

undervisningen fra enkeltfagene, eller skal være et add-on. Vejledningen for prøven kommer 

med et eksempel, hvor de foreslår at der bruges 20-30 timer på et tværfagligt forløb. Set i 

forhold til det minimum antal timer naturfagene samlet har, som er 480 timer fra 7.-9. klasse 

(Undervisningsministeriet, 2017), her svarer 6 forløb af 20 timer til 25 % af alt under-
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visningen. Fordelene ved tværfaglighed er bl.a. at det giver sammenhæng og helhed, samt 

mulighed for at forstå verden og dens komplekse problemstillinger, jf. analysen. Det 

tværfaglige arbejde kan varetage en del af den almendannelse i folkeskolen, men kan den 

erstatte enkeltfagene? Schnack siger i sine begrundelser, at tværfaglighed kan bidrage til at 

styrke synet på enkeltfagene. Dermed kan det kræve, at der stadig arbejdes med enkeltfag og 

ikke udelukkende tværfaglighed. Ved at tværfaglighed er et add-on kan tværfaglighed 

anvendes til at forstå, hvordan naturfagene spiller sammen, og hvordan man arbejder med 

naturfaglige problemstillinger i virkeligheden. I paradokset er der lagt op til, at det er pro-

blematisk først at have samlet naturfagsundervisning, derefter opdelt naturfagsundervisning 

og til sidst skal forholde sig til en samlet naturfaglig forståelse. Dog kan der stilles spørgsmål 

ved, om eleverne kan opnå en samlet naturfaglig forståelse uden at have arbejdet med de 

enkelte naturfag. Ved at arbejde udelukkende tværfagligt, arbejdes der ganske vist med 

problemstillinger, som de opstår i virkeligheden. Dermed kan det tværfaglige give en 

forståelse for problemstillingerne og mulighed for at forholde sig til dem. Dog kan der være 

en risiko for, at en del af forståelsen går tabt, hvis der ikke derudover arbejdes med enkeltfag. 

Naturvidenskab er fagopdelt i samfundet, derfor kan det være vigtigt at arbejde med 

fagopdelt naturfag i undervisningen, for at få en forståelse for hvordan naturfag opdeles i 

samfundet. Fagene indeholder unikke perspektiver, jf. Møller og ved at forstå dette, giver det 

mulighed for at forholde sig til problemstillinger og beslutninger på en anden måde end bare 

at forstå det teoretisk. 

På den anden side er der med de tværfaglige kommet et ’ekstra mål’. I det ’ekstra mål’ ligger 

der, at der er fokus på eleverne opnår de naturvidenskabelige kompetencer i tværfaglig 

undervisning. Dog skal eleverne stadig forberedes, hvis de udtrækkes til at skulle op i en 

multiple choice prøve. Eleverne skal altså både udvikle deres naturvidenskabelige 

kompetencer, jf. empiri om vejledning for prøven, og opnå teoretisk viden fra enkeltfagene. 

Der er altså en dobbeltkvalifikationsdel i naturfagene, én der sigter med naturvidenskab 

proces som og én imod naturvidenskab som produkt. Som belyst i analysen ved, at prøven er 

obligatorisk, må naturvidenskab som proces være vigtigere for subjektet og samfundet at 

opnå. I Prøven er der kvalifikationer fra enkeltfagene. Enkeltfag kan altså bidrage med viden, 

færdigheder og forståelser jf. analysen og bruges i det tværfaglige arbejde. Denne viden, 

færdigheder og forståelser kan bidrage til, at eleverne i det tværfaglige opnår 

metarefleksioner og politisk dannelse og handlekompetence jf. analyse. Prøven og multiple 

choice prøven har altså hver deres naturvidenskabelige dannelse i fokus. Idet, at 

naturvidenskab som produkt er det bærende i multiple choice prøven, kan det dog være med 
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til at styrke arbejdet med prøven. Dette skyldes enkeltfagenes perspektiver kan styrke 

tværfaglighed jf. Møller. Derudover kan tværfaglighed også styrke enkeltfagene, ved at gøre 

det tydeligt, hvor de adskiller sig fra hinanden jf. Schnack samt forståelse for naturvidenskab 

som proces og metode. Det er ikke enslydende at der skulle være et problem ved at først at 

arbejde tværfagligt i natur/teknologi, for så at splitte fagene op til fysik/kemi, biologi og 

geografi og afsluttende at skulle op i prøven og måske multiple choice prøven. Som belyst 

ovenfor kan de to prøve styrke hinanden. Prøven er afhængig af kvalifikationer fra enkelt-

fagene. Disse kvalifikationer mener lærer V, ville kunne opnås ved kun at have tværfaglig 

undervisning jf. empiri. Udover beskriver hun, det er kunstigt at fagene er opdelt, da 

problemstillinger i samfundet ikke er det. Derfor forsøger skolen at arbejde med en fælles 

naturfaglig tilgang til undersøgelseskompetencen fra 4.-9. klasse. 

Som vi ser det, er der plads til enkeltfag og tværfaglighed i skolen, da de bidrager til 

forskellige former for dannelse og kan supplere hinanden i måden at forstå verden på. 

 

Hvad skal naturfag indeholde? 

I analysen er vi kommet frem til, at naturfagsundervisningen har bevæget sig fra at have 

fokus på naturvidenskab som produkt til at have fokus på naturvidenskab som proces og 

metode. Derfor kan det være interessant at diskutere, hvad naturfag skal indeholde. Når man 

ikke har det faste teoretiske grundlag at undervise i, hvad er det så der skal undervises i? Vi 

har lærerne i empirien, der siger, at de er gået over til at have fokus på metode efter indførsel 

af prøven. Dog taler de fleste af lærerne bare om det, som én metode, lærerne taler om den 

naturvidenskabelige metode i bestemt ental. Sjøberg mener, at den omtales som bestemt 

ental, men sætter spørgsmålstegn ved, om der findes én bestemt metode, der kan kaldes den 

naturvidenskabelige metode (Sjøberg, 2012, s. 213). Da vi i analysen er kommet frem til, at 

naturvidenskab som proces og metode er så stor en del af naturfagsundervisning, er det 

vigtigt at arbejde med disse. Naturvidenskabelig metode er ikke bare en bestemt metode. 

Metoderne i naturfag kan variere fra fag til fag. Dog er der forsket i, hvad nogle af de 

essentielle dele i naturfag skal indeholde. I artikelen What”Ideas-about-Science” Should Be 

Taught in School Science? A Delphi Study of the Expert Community” kan man se følgende ni 

punkter for hvad naturfag grundlæggende skal indeholde (Osborne, J, Collins, S., Ratcliffe, 

M., Millar, R., Duschl, R., 2003) 

1) “Historical Development of Scientific Knowledge. 

2) Science and Certainty. 
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3) Analysis and Interpretation of Data. 

4) Scientific Method and Critical Testing. 

5) Hypothesis and Prediction. 

6) Diversity of Scientific Thinking. 

7) Science and Questioning. 

8) Cooperation and collaboration in the development of scientific knowledge. 

9) Creativity.”  

Betragtes punkterne samlet indeholder de både produkt, proces og metode samt social 

institution. Dette er, da man skal have nogle færdigheder for at kunne arbejde med 

metoderne. Man skal have viden omkring metoderne, og hvordan den naturvidenskabelige 

viden er udviklet. Derudover kan man bruge denne viden til at forstå, hvorledes der arbejdes 

med naturfaglige problemstillinger i samfundet. I forhold til analysen er det vigtigt at arbejde 

med metode, men det er ikke klart, hvad denne/disse metoder er. Det er vigtigt at arbejde med 

forskellige delelementer af metode, jf. analyse. I Nature of Science er der lagt vægt på nogle 

af de vigtige elementer i metode. Det er bl.a. at kunne analysere og tolke data, men også at 

kunne opstille en hypotese og en forudsigelse. På den ene side er det vigtigt, at man forstår 

dette for at kunne anvende det i skolen, men det har en yderligere dimension i forhold til at 

bidrage til almendannelse. Naturfag skal indeholde dette, da det giver mulighed for at kunne 

forstå videnskonstruktion i samfundet, hvilket både punkt 1 og 6 bidrager til. Man kan 

diskutere, hvorvidt enkeltfagene kan varetage denne opgave alene. I forhold til Biesta er det 

vigtigt at forstå samfundet som en del af almendannelse, og Møller mener, at fagene er 

værktøjer, som kan bidrage til at forstå samfundet. Enkeltfagene arbejder hen imod de samme 

kompetencer som det tværfaglige. Det element, som det tværfaglige bibringer, er som nævnt i 

punkt 8. Tværfaglighed kan dermed anskues som en formidling af naturfaglige 

problemstillinger i verden frem for at omhandle teoretisk viden. Dog kan man ikke indgå i det 

tværfaglige uden teoretisk viden, hvori Biestas kvalifikationer ligger. Det er ikke længere nok 

at have en teoretisk viden. I dag skal du have kendskab til proces og metode. Man skal hele 

tiden lære og blive dygtigere og dygtigere (Schnack, 1997). Dette kan være en af grundene til 

at proces og metode bliver så vigtigt. Ved at forstå metode og proces får man et redskab til at 

kunne bevæge sig gennem minefeltet af information og vurdere, hvad gyldig information er, 

hvilket er netop det, man ønsker, at folkeskolen skal give mulighed for; “at tage stilling og 

handle” (Undervisningsministeriet, 2006). 
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Konklusion 

Den tværfaglige prøve blev gjort obligatorisk i 2017 og dermed har de interviewede lærere 

haft eller skal have elever op til denne prøve. I prøven vurderes der på undersøgelses-, 

modellering-, perspektiverings- og kommunikationskompetencen. Prøven beskæftiger sig i 

høj grad med undersøgelser og naturvidenskabelig metode, hvor eleverne skal kunne anvende 

naturvidenskabelig metode til at undersøge en problemstilling. 

Vi kan konkludere at prøven arbejder med naturvidenskab som produkt, proces og metode og 

social institution. I prøven er der primært fokus på proces og metode samt social institution, 

da den arbejder med, at eleverne skal have kendskab samt kunne anvende metoder til 

undersøgelse. Arbejdet med disse metoder skal give eleverne mulighed for at forstå 

problemstillinger i samfundet. 

Prøven har primært fokus på proces og metode, da vurderingsgrundlaget hovedsageligt er 

naturfaglige kompetencer. Derudover ses det ved at eleverne skal bringe nye perspektiver i 

spil i forhold til en kendt eller ny problemstilling. Eleverne har mulighed for at arbejde med 

metarefleksion samt sammenhæng og helhed, da prøven giver mulighed for at inddrage 

forskellige perspektiver. Derudover støtter lærerne op om at prøven arbejder med 

sammenhæng og helhed, samt at den giver eleverne indsigt i, hvordan man kan forstå verden.  

Vi konkluderer at naturvidenskab som social institution er til stede i prøven, da samfundet er 

præget af naturvidenskabelig evidens og man gennem forståelse for naturvidenskabelig 

metode kan forstå en del af samfundet. Biestas socialisationsfunktion udtrykker at det er 

vigtigt at forstå det samfund man indgår i, derfor er det vigtigt at prøven arbejder med 

naturvidenskab som social institution for at bidrage til Biestas socialisationsfunktion. I den 

forbindelse kan det konkluderes at perspektiveringskompetencen arbejder med socialisations-

funktionen. Da perspektiveringskompetencen arbejder med interessemodsætninger, per-

spektiver i samfundet samt perspektiver fra de enkelte naturfag. Naturfagene fysik/kemi, 

biologi og geografi bidrager hver med et specifikt perspektiv på verden. Dermed bliver 

enkeltfagene vigtige, da de bidrager til at forstå verden og hvordan naturvidenskab inddeles i 

samfundet. Derudover besidder enkeltfagene nogle færdigheder og viden ud over forståelse i 

form af deres specifikke perspektiv. Da der i prøven skal inddrages relevante færdigheds- og 

vidensmål fra de enkeltfag, kan det konkluderes at prøven arbejder med naturvidenskab som 

produkt. Det kan derudover konkluderes at der er naturvidenskab som produkt i prøven i 

form af kommunikationskompetencen. Dette er da man skal have kendskab til naturvidenskab 

som produkt for at kunne kommunikere med og om naturfag på en relevant måde. Da prøven 

inddrager naturvidenskab som produkt kan det konkluderes at der i prøven arbejdes med 
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kvalifikationsfunktionen. Kvalifikationerne er i forhold til at besidde færdigheder inde for de 

forskellige naturfag, kunne forstå og anvende en metode til at undersøge en given problem-

stilling. Dermed bliver en del af kvalifikationer at kunne anvende en metode til at undersøge 

og forstå metodens enkeltdele. Her bliver naturvidenskab som produkt en del af at forstå 

metoden. 

Metarefleksion er synlig i prøven da naurfagenes specifikke perspektiver inddrages, men også 

i form af at eleverne bliver bedt om at foretage overvejelser omkring målrettet handling. Det 

kan konkluderes at prøven ligger op til handlekompetence i form af at eleverne skal komme 

med mulige svar på problemstillinger. Lærerne mener enstemmigt at prøven og de 

fællesfaglige fokusområder arbejder med handlingsorienteret naturfaglige problemstillinger. 

Da der arbejdes med handlingsorienteret problemstillinger ses der dannelse i prøven, dels i 

forhold til folkeskolens formålsparagraf og dels i forhold til Biesta. I formålsparagraffen står 

der at skolen skal give eleverne mulighed for at tage stilling og handle. Dermed er det vigtigt 

at skolen giver eleverne redskaber til dette. Ifølge Biesta skal skolen være et sted, hvor 

eleverne har mulighed for at øve sig. Prøven arbejder med nogle af de problemstillinger 

eleverne kommer til at stå overfor i fremtiden. Dermed kan eleverne øve sig i at forholde sig 

til disse naturfaglige problemstillinger. Når eleverne får mulighed for at forholde sig til 

problemstillinger giver det eleverne mulighed for at handle voksent. Dette er fordi at handle 

voksent er krydsfeltet mellem kvalifikations-, socialisations- og subjektifikationsfunktionen. 

Sjøbergs naturvidenskabelige dimensioner bidrager især til kvalifikations- og socialisations-

funktionen, da naturfag kan bistå eleverne i at forstå en verden som er præget af 

naturvidenskabelig evidens. Kvalifikationsfunktionen er nødvendig, da eleverne kan komme 

til kort, når de skal vurdere gyldigheden af informationer. 

Prøven giver mulighed for at arbejde med subjektifikation, da eleverne skal forholde sig til de 

naturfaglige problemstillinger de sættes overfor i undervisningen. Når der arbejdes med 

subjektifikation er det tilstrækkeligt at arbejde med elevernes egne meninger. I prøven 

arbejdes der med Sjøbergs tre naturvidenskabelige dimensioner. Dermed arbejdes der med 

Biestas tre funktioner, fordi der arbejdes med at opnå kvalifikationer i form af naturfaglige 

færdigheder og viden, samt forståelse for naturvidenskabens påvirkning og del af samfundet. 

Udover Sjøbergs dimensioner arbejdes der i prøven med handling i form af overvejelser om 

målrettet handling, hvilket gør at der i prøven kan arbejdes med subjektifikation. Da der i 

prøven arbejdes med Biestas tre funktioner giver det mulighed for at arbejde med at handle 

voksent.  
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Lærerne arbejder i praksis med at eleverne skal undersøge. Der er sket en ændring i lærernes 

undervisning, hvor der arbejdes mere med undersøgelser end før indførelsen af prøven. 

Lærernes undervisning er blevet påvirket af den tværfaglige prøve i 9. klasse.  

Eleverne skal i prøvesituationen selv opstille et forsøg, hvor de skal vide hvorledes man kan 

undersøge en pågældende problemstilling. De interviewede lærer planlægger i deres 

undervisning for at eleverne skal arbejde med naturvidenskab som proces og metode. 

Da prøven er obligatorisk og der vurderes på kompetencer, bidrager det til et skift i 

undervisningen, hvor der bliver et større fokus på naturvidenskab som proces og metode.  

Det er dermed også vigtigt at diskutere, hvad naturfag skal indeholde. Både lærerne og 

prøven lægger op til at naturvidenskab som proces og metode. Derudover viser artiklen 

Nature of science at naturvidenskab som proces og metode er vigtigt, da der i de ni punkter er 

fokus på delelementer af den naturvidenskabelige metode, som der arbejdes med på skolerne 

ifølge lærerne.  

Ud over formålet med prøven har lærerne nogle lignede praktiske erfaringer. Nogle af 

Schnacks begrundelser for tværfaglighed ser lærerne er en realitet i praksis. Det kan 

konkluderes at lærerne i praksis arbejder med formålet med prøven i forhold til 

almendannelse. Lærerne arbejder med sammenhæng og helhed og mener at det er tydeligt at 

tværfaglighed kan bidrage til netop at skabe sammenhæng mellem naturfagene og relation til 

den virkelige verden. Dog kan det konkluderes at de interviewede lærer har oplevet 

bekymringer i planlægningen og forberedelse af prøven. En af bekymringerne er at det 

tværfaglige arbejde tager tid, hvilket lærerne ikke føler de har. Det tager tid at planlægge, da 

lærerne skal have mulighed for at planlægge det sammen, således at alle fagene er 

repræsenteret. De interviewede lærere er ikke kompetenceuddannelse inde for alle 

naturfagene og udtrykker selv at det er besværligt for dem at se hvad de andre fag indeholder. 

Derfor kræver det samarbejde mellem naturfagslærerne for at alle naturfagene bliver 

repræsenteret, så tværfaglighed arbejder med sammenhæng og helhed i samfundet. En af 

lærerne oplever problemer med at inddrage geografi, da hun ikke er uddannet indenfor faget. 

Dermed bliver geografi mindre repræsenteret i tværfaglige forløb, hvilket gør at 

undervisningen mangler nogle perspektiver fra dette fag. Prøven er obligatorisk, men en 

problematik lærerne føler de står overfor er multiple choice prøverne i de enkelte naturfag. 

Nogle af lærerne mener, at der er en dobbeltkvalificering, da det er nogle andre kriterier der 

vurderes på i den. Problematikken der afspejles i Sjøbergs paradoks (Sjøberg, 2014, s. 448), 

kan også ses i praksis ud fra lærernes udtalelser. Lærerne har forskellige holdninger til, 

hvordan undervisningen skal være struktureret. Nogle mener at der burde undervises 
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tværfagligt i alt naturfagsundervisning. Mens andre mener at enkeltfagene har nogle områder, 

som har svært ved at passe ind under det tværfaglige arbejde. Hvis der arbejdes udelukkende 

tværfagligt, kan man så være sikker på at fagenes egenart ikke går tabt? Da naturvidenskaben 

er fagopdelt i samfundet, er det vigtigt at kunne forstå naturvidenskab som social institution. 

Derfor er det vigtigt at eleverne opnår perspektiver både fra det tværfaglige og enkeltfagene.  

Nogle af tanker om dannelse i forhold til prøven bliver også udført i praksis. 

Eleverne skal arbejde med undersøgelse, at få kendskab til verdens problemstillinger og give 

indsigt i samfundet. Lærerne vurdere at proces og metode er vigtigt, hvilket også kan ses i 

vejledningen. Det er ikke alle lærerne som mener at eleverne behøver et fagligt grundlag, 

inden de indgår i det tværfaglige arbejde. Dog mener to af lærerne at det er vigtigt at eleverne 

har en grundviden ellers kan eleverne ikke arbejde med tværfaglighed. Lærerne ser flere 

grunde til at arbejde med tværfaglighed, bl.a. motivation, sammenhæng og helhed, indsigt i 

verden, handlingsorienteret spørgsmål og elevernes egne mening. Prøven måler på de 

naturvidenskabelige kompetencer. Der kan stilles spørgsmål ved, om det er fordi disse er lette 

at måle på eller fordi kompetencerne er ønskværdige i samfundet. Det kan ikke besvares i 

denne opgave, dog er det en vigtig man hele tiden diskutere dette, da skolens skal forberede 

eleverne til at kunne indgå i fremtidens samfund.  
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Bilag  

Bilag 1 - Interviewguide  

1. Lærerens baggrund 

- Hvilke fag er du uddannet i? 

- Hvordan er fagene opdelt på din skole? 

 

2. Fagsyn og didaktik 

- Hvordan er din undervisning struktureret?  

- Hvilke faglige emner er vigtige for din undervisning og hvorfor?  

- Er der nogen faglige emner som er essentielle for naturfag? 

- Er der nogle arbejdsmetoder du mener essentielle for naturfag? 

- Hvad er essentielt eleverne skal lære i naturfag i folkeskolen? 

- Hvad er dine fags egenart, hvad er det eleverne skal lære i dit fag? 

- Er der nogle undervisningsmetoder du bruger mere end andre? 

- Arbejder eleverne undersøgende og hvordan planlægger du retningen for det 

undersøgende arbejde? 

 

3. Efteruddannelse 

- Hvilke muligheder har du/ansatte på skolen for efteruddannelse? 

- Hvad forventes der af dig til at være up-to-date på ny didaktik/undervisnings 

materiale? Og er der sat tid af til det? 

 

4. Tværfagligt og enkeltfag 

- Hvilke fordele er der ved de tværfaglige opgaver. 

- Hvilke ulemper er der ved tværfaglige opgaver? 

- Hvad er dit fags kerneværdi og hvor kommer det til udtryk i de tværfaglige opgaver? 

- Mener du at de tværfaglige spørgsmål eleverne skal arbejde med er relevante for 

samtiden? 

- Mener du at de tværfaglige spørgsmål eleverne skal arbejde med skal være relevante 

for samtiden? 

 

5. Forberedelse og planlægning 

- Hvordan planlægger du din undervisning i naturfag? i forhold til faglighed og 

dannelse? 

- Bliver eleverne sat i en situation, hvor de skal forholde sig til undervisningen i 

forhold til dem selv. 

- Er der fokus på begrebsforståelse i din undervisning? 

- Er der fokus på den naturfaglige metode i din undervisning? 

- Hvordan planlægger du din undervisning til tværfaglige opgaver i naturfag? 

- Når der planlægges for tværfaglige forløb, planlægges der kollaborativt eller 

individuelt 

- Hvilke fordele ser du ved måderne at planlægge og strukturere undervisningen 

på. 
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- Hvilke ulemper ser du ved måderne at planlægge og strukturere 

undervisningen på. 

- Er der specifikke kompetencer der planlægges efter at eleverne skal lære, når det er 

tværfagligt kontra når det er enkelfags. 

- Vægtes der anderledes i hvilke kompetencer der planlægges for når det er tværfaglig 

undervisning. 

- Hvad er udgangspunktet for planlægningen af din undervisning? 

- Laves der 3. årsplaner, til hvad i forventer af eleverne? eller årsplaner? 

 

Bilag 2 - Interviews  

Vores spørgsmål står med kursiv og lærernes svar står med almindelig skrift. De angivet tal 

indikere ved hvilken tid citaterne forekommer i interviewene.  

  

Lærer K 

6.20 

Hvilke fag er du uddannet i? 

Jeg er uddannet i 2006 fra Jelling seminarium. Og det var den årgang, hvor man havde fire 

fag. Man skulle vælge et fra hver søjle, et humanistisk, naturfaglig og så et kreativt fag. Så 

jeg har dansk som linjefag og biologi, geografi og hjemkundskab. 

9.20 

Hvordan er din undervisning struktureret? 

Allerførst vil jeg sige, min tilgang til læring er systematisk. Jeg har den tilgang til dem, at jeg 

tror, alle elever vil lære. Så er det min fornemste opgave at lave en kontekst, hvor de så kan 

det. Så når jeg strukturerer min undervisning, så kigger jeg ikke længere på færdigheds- og 

vidensmålene, for dem kan jeg på rygraden. Jeg tænker mest emner eller kompetenceområ-

der. Det kommer lidt an på, hvilken årgang jeg har. Jeg har en 6. klasse i år i natur/teknologi, 

og det har jeg bevidst valgt at få. Da jeg synes, med den nye reform, at det med at have et 

sprog og arbejdsmåder, som er naturfaglige, det har man ikke tid nok til at lære i 7.-9. Klasse. 

I klassen (red. 6.klasse) arbejder jeg meget med kompetencerne, så har jeg ligesom det (red. 

et udgangspunkt). I 7. klasse arbejder jeg meget hen efter søjlerne, hvad hedder det med evo-

lution, økosystem osv. og så finder jeg nogle emner inden for det. Men de hænger meget 

sammen og relaterer. Jeg går ikke ind og kigger så meget på fælles mål, men arbejder meget 

emneorienteret 

45.15 

Arbejder i nogle gange ud fra at eleverne skal have en viden eller at de først skal undre sig? 

Eleverne har altid en viden med sig, en hverdagsviden. Her skal jeg i dialogen finde den. Og 

så ud fra den kan jeg godt lave en undren. Jeg skal have dem til at undre sig i starten. Det er 

faktisk først i slut 9. klasse, at de automatisk begynder at undre sig. Jeg synes faktisk ikke, at 

det er alle elever, der lærer det … De skal jo lærer at se, der er et problem, så inden de lærer 

det, skal de lære at iagttage og være bevidst om noget i hele det hele taget. De skal ikke tage 

alting for givet, fordi sådan er det bare. 

47.45 

Hvilke muligheder har du/ansatte på skolen for efteruddannelse? 
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De gør rigtig meget ud af kurser her, og du kan næsten få lige hvad du vil. Vi bliver opfordret 

til at følge de kurser, der er på CFU eller gennem ASTRA og Dafolo. Fagformænden (red. 

fagvejledere) er dem, der afsøger inden for faget, hvad der er af kurser… Ledelsen har afsat  

midler til, at vi kan komme på kursus. Der er flere lærere, der har været på videreuddannelse i 

fag, eller haft mulighed for at læse en diplomuddannelse. 

48.50 

Hvad forventes der af dig til at være up-to-date på ny didaktik/undervisningsmateriale? Og 

er der sat tid af til det? 

Nej det er der ikke sat tid af til. Men vi har ikke tilstedeværelsespligt her på skolen. Men man 

forventer, at vi er forberedte. Men det er ikke som en gymnasielærer, der har tid til at udvikle 

sig. Det har vi ikke som folkeskolelærer. Det kunne man godt have. 

49.35 

Men er der stadig en forventning fra ledelsens side at man som lærer sørger for at holde sig 

opdateret? 

Det ligger der indirekte. Men det er ikke sådan, at man føler, der er et pres. Men i form af de 

kurser vi har, så holder vi os up-to-date 

51.00 

Hvilke fordele er der ved de tværfaglig opgaver? 

Det er, at man kan få brudt de kasser ned, der er i fagene og ser det som en helhed 

Når du siger kasser hvad mener du så med det? 

En forståelse af.. Vi har arbejdet med rummet, og hvis du kun har fysik/kemi  tilgang til det 

og arbejder med HVAD ER  PLANETER og hvad er tyngdelov, så er det én måde, og her i 

det tværfaglig kan man arbejde med, hvad skal der til for at få liv, hvad betyder det, at der er 

vand på Mars, og er det nok til at få liv? Det giver en bredere forståelse for problemstillingen 

eller emnet. Og det er, at du har flere vinkler på én ting, det er vigtigt for forståelsen. 

54.00 

Hvilke ulemper er der ved tværfaglighed? 

At det tager tid, og du har ikke tid 

Når du siger tid hvad mener du så med det? 

Skematid, der er 200 skoledage om året, og det er begrænset, hvor mange timer du har i na-

turfag. 

54.40 

Men er det så fordi du siger at de kommer til at mangle noget? 

Du har de her søjler, du skal igennem, dem har du i alle fag. Du har både den fagfaglige for-

pligtelse, men også den tværfaglige dannede del. De skal op i den obligatoriske tværfaglige 

prøve, men de kan også komme ud i udtræk, så skal du også omkring nogle emner i det fag-

faglige stof, som nødvendigvis ikke ligger i det tværfaglige. 

55.00 

Er der mest dannelse i tværfaglighed eller enkelt fagene? 

Ikke helt, men der hen ad. Men der er dannelse i alle fag, men i den tværfaglige prøve er der 

fokus på kompetencerne, som man kan bruge til at tage med ud i erhvervslivet. Men da de 

også skal kunne noget sprog, der ligger i fagene, for at kunne snakke med i det tværfaglige 

sprog, skal du også have sproget fra de enkelte fag. Og det ender i en udtræksprøve, hvor det 
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er multiple choice opgave, og der skal du kunne nogle begreber. Det er to forskellige eksa-

mensformer. 

56.00 

Skal man så have arbejdet med biologi, geografi og fysik/kemi, for at kunne arbejde med den 

tværfaglige del? 

Nej - for så ville jeg have science tilgang til det. Men fordi vores evalueringsformer i eksa-

men er to forskellige måder, så er man nødt til at gøre dem parat til begge dele. 

Så har det en påvirkning på hvordan du strukturerer din undervisning? 

Ja det har det, det styrer den lidt overordnet. Det er mega træls. Langt henad vejen bliver vo-

res undervisning styret af den forbistrede eksamen, der er til sidst uanset om vi vil det eller ej.  

57.00 

Mener du at de tværfaglige spørgsmål eleverne skal arbejde med er relevante for samtiden? 

Ja. Men jeg mener, de er meget farvede, de er meget miljøorienteret, dem som under-

visningsministeriet er kommet med (red. de 6 fællesfaglige fokusområder), den her miljøde-

bat, vi har, er vigtigt, men det låser os også fast, ved kun at have fokus på det. Der er mange 

andre problematikker, man kunne tage fat i. Emnerne ligger meget op til de forskellige inge-

niøruddannelser, der er. 

 

Lærer M 

0.05 

Hvilke fag er du uddannet i? 

Jeg har matematik, men det har jeg aldrig undervist i. Så har jeg biologi, og så har historie og 

kristendom. Jeg har valgt ud fra interesse, da jeg valgte at blive lærer. Og så da jeg startede 

herude, fik jeg en job som fysik/kemi-lærer. Og så sagde jeg, at hvis jeg skulle det, så ville 

også have linjefaget. Så det har jeg læst efterfølgende. 

6.35 

Hvordan er din undervisning struktureret 

Der er meget forskel på, om det er 7., 8. eller 9. klasse. Hvis det er 7. årgang, så er undervis-

ningen mere ”klassisk”. Små aktiviteter mange skift, hvor der kommer meget fagligt stof ind, 

som jeg præsenterer, men stadig på en undersøgende og eksperimenterende måde. 8. klasse 

der begynder vi mere på gruppearbejde, mere frit gruppearbejde end i 7. klasse. Mere hvor de 

sætter dagsordenen, for hvad det er. I 7. klasse skal der laves en basisviden, de skal have styr 

på nogle grundbegreber, og i 8. klasse skal de til at bruge dem mere frit, og have fokus på 

arbejdsmetoderne. I 9. klasse er det hovedsageligt gruppearbejde, hvor de er undersøgende og 

eksperimenterende. Kort intro, og så ud og arbejde, og så tilbage og samle op. I 7. klasse er 

jeg meget styrende. Og så bliver det mere og mere elevstyret. Min undervisningsform har 

ændret sig med den nye tværfaglige prøve, sådan har den ikke altid været. Tidligere har jeg 

gjort som i 7. klasse, hvor det var meget mere lærerstyret, og det er, fordi den nye prøve læg-

ger op til, at man kan ikke vide hvilken vej alting går, det kunne man før. Den nye prøve læg-

ger mere op til virkeligheden, hvordan arbejdsmetoder er ude i samfundet, det at stoffet er 

kendt, og det man ser på er selve arbejdsmetoden mere, end det er hardcore fagligviden. 

Grunden til, at de i 7. klasse arbejder på denne måde er, at de skal have en grundviden inden 

for f.eks. fysik/kemi. Her er det nødvendigt at få koblet nogle fagbegreber på, da de ikke har 

opnået dem gennem natur/teknologi.“ 
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25.20 

Hvilke muligheder har du/ansatte på skolen for efteruddannelse? 

Vi har gode mulighed for at kunne få efteruddannelse. I form af kurser, men man skal selv 

være opsøgende. Så hvis man ser et eller andet, og man godt kunne tænke sig det, så beder 

man om det. Det er ikke urealistisk, at man får lov til det. 

28.00 

Hvad forventes der af dig til at være up-to-date på ny didaktik/undervisningsmateriale? 

Ny er jeg fagudvalgsansvarlig for biologi og fysik/kemi, så der er store forventninger til, at 

jeg holder mig up-to-date. Og at jeg videre deler det til mine kollegaer. Men der er ikke ud-

trykt noget på skrift. Men uformelt så er der en forventning om, at jeg er ajour og ved, hvad 

der sker i faget, og hvilken retning det tager.  

30.00 

Hvilke forventninger har ledelsen til dig som lærer til at holde dig up-to-date? Er der afsat 

tid til det? 

Ja det er der, men det tror jeg, der er i alle fag. Der er ikke sat tid af til det. Ikke andet end at 

der er sat tid af til det, at man kan tage på kurser. Udover det, så vil jeg nok sige, at det er for 

egen interesse. 

30.50. 

Så kommer det som en del af ens forberedelse? 

Ja, men det synes jeg måske også, at det er der, det skal høre til. For i naturfag, hvis man får 

en ny ide eller der kommer noget nyt, så bruger jeg tid på at sætte mig ind i det. 

33.40 

Hvad er dit dit fags kerneværdi og hvor kommer det til udtryk i de tværfaglige opgaver? 

Kerneværdien er arbejdsmetoderne, og noget af det, der er super fedt ved naturfag er, at jeg 

oplever næsten aldrig børn, der ikke gider det… også komme herind og så må noget og få 

fingrene i det forsøg, og tiden flyver af sted. 

34.40 

Mener du at de tværfaglige spørgsmål eleverne skal arbejde med er relevante for samtiden? 

Ja det mener jeg helt sikkert, at de er. Der er jo de fællesfaglige fokusområder, de kan jo bre-

des ud på, hvordan man end vil, og de kan bredes ud til, hvad man end vil. Og der er også 

muligheden for at lave sine egne emner. Og man har der ved muligheden for at lave et fælles-

faglig fokusområde, som interesser eleverne. 

Er det noget i gør? 

Nej det er ikke noget, vi har gjort endnu. Fordi jeg skal være fortrolig med 4 af de 6, som de 

skal op i. Men det er noget, jeg vil gøre. Men jeg synes, man er meget godt dækket, hvis man 

har fire af de seks. 

36.00 

Skal de kun arbejde med 4 (fællesfaglige fokusområder) 

Ja, man skal kun minimum arbejde med 4 af emner. Og det har vi gjort ved dem, der går i 9. 

klasse. De har kun arbejdet med fællesfaglig fokusområder siden de gik i 8. klasse. Hvis man 

skal nå at arbejde med mere end de fire fællesfaglig fokusområder, så skal man nok også gå 

ned i 7. klasse. Og arbejde med dem for at kunne arbejde med mange flere fællesfaglige fo-

kusområder. Men i 9. klasse i år har vi haft alle fire fokusområder. Men med tråde hele tiden 

ned til 7. og 8. klasse.  Jeg har godt kunne nå fire fællesfaglige fokusområder i år  (red. 9. 
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klasse). Men jeg mangler et endnu. Jeg køre faktisk alt min undervisning med den her ’hætte’  

der hedder fællesfaglige fokusområder. Jeg har delt året op i fire, og så arbejder de med de 

fællesfaglige fokusområder, dog har jeg nogle afstikkere, nu har vi et emne i fysik/kemi, hvor 

vi køre hardcore syre base kemi. Og den behøver ikke ligge ind under et fællesfaglig fokus-

område, men det gør den så alligevel, da vi lige nu arbejder med ’Den enkeltes udledning af 

stoffer’. 

38.40 

Mener du at de tværfaglige problemstillinger skal være samtids relevante? 

Jeg ved næsten ikke, hvad der ikke er samtidsrelevant. Det er i hvert fald sjovere at arbejde 

med noget, man kan relatere til i ude i samfundet. Ja, det mener jeg nok, at det skal være! 

Man kan også sige, at nogle af de arbejdsmetoder og måde at stille spørgsmål til, minder utro-

lig meget om det, man gør, i projektopgaven og i samfundsfag. Altså, det med at kunne stille 

spørgsmål, der er dybe nok til at kunne lave undersøgelser, og her ligger naturfag helt vildt 

tæt på. De skal jo aflevere en synopsis og spørgsmålene (red. eleverne stille) er jo nærmest 

samfundsfaglige. Det handler om, hvordan kan vi gøre noget, og så er der selvfølgelig de der 

fakta spørgsmål, hvordan fungere tingene. Og der hvor det bliver rigtig interessant, der hvor 

vi kan få børnenes egne meninger frem. 

39.20 

Så du mener altså også at de fællesfaglige fokusområder er meget handlingsorienteret? 

Ja, det er de, det er de meget. Og det bliver de helt naturligt, når en af vurderingskriterierne er 

perspektiveringskompetence. 

41.00 

Hvordan planlægger du din undervisning i naturfag? I forhold til faglighed og dannelse? 

I 9. klasse arbejder vi kun med de 4 (red. fællesfaglige fokusområde) som jeg har tænkt mig 

at opgive til eksamen. Og der synes jeg egentlig godt, jeg kan få alle de faglige ting til at pas-

se ind under. Man kan sige, at uanset, hvad jeg har udvalgt at arbejde med i forhold til ele-

verne, kan man komme ind og snakke om CO2 udledning og global opvarmning. Den retning 

kan alt tage. Men jeg gør faktisk et stort nummer ud af den faglige dannelse, at de kan tage 

stille, at de kan se fordele og ulemper, og at de ikke kun kan tage personlig stilling, men også 

kan tage stilling ud fra, hvad de har lært ellers. 

42.00 

Så det er nogle fagligt begrundede stillinger? 

Ja, mere end det er personlige holdninger.  Men det er faktisk også vigtigt, for kan tage stil-

ling ud fra hvad andre mener, så kan det måske være nemmere at danne sin egen mening, om 

hvordan man har tænkt sig (red. at leve). 

46.30 

Det lyder lidt som om at du planlægger det tværfaglige arbejde, men der er også en geografi 

del hvordan får du det med ind i undervisningen? 

Der er meget lidt samarbejde med geografilærerne. I 9. klasse i år har jeg udstukket hætten og 

bedt geografilæreren om at undervise i det, f.eks. havstrømme… Jeg skal have dem op til 

prøve, og for at det hænger sammen, så er det lidt nemmere, at jeg har udstukket det. Det, 

man godt kunne have ønsket var, at man sidder sammen og snakker sammen. For jeg kommer 

til kort, når jeg skal prøve at sige, hvad geografi skal gøre og famler mig lidt frem 

50.00 
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Er der specifikke kompetencer der planlægges efter, at eleverne skal lære, når det er tværfag-

ligt kontra når det er enkelfags? 

Ja, jeg vil nok sige, at emnerne har været smallere, der har jeg altså undervist meget mere i de 

klassiske kemi, fysik og biologi. Og knap så meget emneorienteret. Der har der var mere fo-

kus på begrebsdannelse og mindre fokus på konteksten. Så jeg synes med prøven, at der er 

kommet mere fokus på sammenhænge og konteksten og samfundstiden og samfundsfagsde-

len i det eller dannelsesdelen i det, hvor paratviden (red. tidligere) har været en meget større 

del af det. 

51.50 

Det lyder lidt som om eleverne er kommet mere i fokus? 

Ja, meget mere i fokus. 

 

Lærer V  

0.05 

Hvilke fag er du uddannet i? 

Jeg er uddannet oprindeligt i natur/teknik og har været det siden 2005 og har været uddannet 

biologilærer i 1,5 år, og så er jeg naturfagsvejleder, og det har jeg været siden 2011. 

2.50 

Hvordan er din undervisning struktureret? 

Jeg indleder altid, inden jeg starter et forløb, for at åbne boksen. Så har  jeg sat mig ned og 

gennemgået alle de tekster, hvor jeg har fundet alle de ord og begreber som hele forløbet 

kommer til at indeholde. Starten for hvert forløb er, at de bliver præsenteret for de begreber, 

de skal lære i dette forløb. Der vil være nye begreber, og nogle gange nogle de kender i forve-

jen. Og når vi har de her ord, så er det altid dem, vi starter med og slutter med. Så det både er 

forforståelse, vi får åbnet op, ved at præsentere dem for, hvad de skal. Og de skal selv udfyl-

de i løbet af forløbet, når de støder på dem. Så skriver de til på de enkelte begreber. 

Som lærer skal man også sætte sig ind i de enkelte områder (red. færdighed- og vidensmål) 

for, hvis du som lærer ikke kender til områderne, kan du ikke finde nogle ord og begreber. 

7.00 

Hvad er essentielt eleverne skal lære i naturfag i folkeskolen? 

Emner ja. Vi har rigtigt mange fællesmål, og nu er de jo ligesom gjort vejledende, men kom-

petencerne er stadig bindende. Og kompetencerne har jeg hele tiden haft ret stort fokus på. 

Når jeg kigger på et emne, så kigger jeg også på, hvor jeg kan få modellering, og hvordan kan 

vi få perspektivering ind til sidst. Og hvor i vi kan få undersøgelser ind i forløbet. Så det ita-

lesætter vi meget, for at eleverne til sidst også har mulighed for at mestre det. Kommunikati-

onskompetencer kommer jo faktisk i form af de her ord og begreber, at du får det rigtigt fag-

sprog til det enkelte fag…. Måden, vi planlægger, og grund til at vi gør ting, er udfra en be-

tragtning om, at de skal kunne forstå den verden, vi er en del af. Og på sigt også agere ret 

fornuftigt. Det er lidt pointet, og det gælder alle naturfag, for får du nogenlunde styr på de 

forskellige fags særlige områder. Ja, så har du også en ret god forståelse for, hvordan verde-

nen er skruet sammen og hvorfor ting er, som de er. Hvorfor er noget blevet til et u- og i-

land.  Så det giver en ret stor dannelsesmæssig indsigt både til at forstå os selv, og hvordan 

det er at være menneske, men også til at forstå, hvordan tingene er skruet sammen. Og det er 

nok det essentielle i det her og der ved vores fornemste opgave. 
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10.00 

Er der nogle undervisningsmetoder du bruger mere end andre? 

Altså den naturvidenskabelig arbejdsmetode, den præsenterer vi allerede nede i 4. klasse i 

natur/teknologi. Hvor vi arbejder med, at eleverne skal lære at stille hypoteser og være vi-

denssøgende. Og det med at dataopsamle og have styr på, at der er faktorer, der kan have 

indflydelse på din hypotese, og den udbygger vi så bare på. 

18.00 

Hvad er dine fags egenart, hvad er det eleverne skal lære i dit fag? 

De skal lære at være undersøgende og undrende. De skal lære at stille spørgsmål til, hvorfor 

ting er, som de er. Det kunne også f.eks. være i forhold til dem selv. Det er et meget godt 

emne, når de starter i 7. klasse. Her sker der mange forandringer i deres krop, tænker jeg. 

Krop er altid godt i 7. klasse. Hvorfor reagerer min krop, som den gør? Både sådan i forhold 

til pubertet, men også bare i det hele taget til at forstå, hvad det sunde menneske er i det hele 

taget. Så vi ikke får nogle, der får spiseforstyrrelser. Noget, de kan forholde sig til og sam-

menligne, eller noget de kender. Så, når man har haft dem i et stykke tid efter, man har over-

taget dem i 7. klasse, kan man bygge på og have noget, der ligger udenfor deres egen nærfor-

ståelse. Man skal også kende eleverne, før man kan få dem til at se den der større tankegang. 

Også kræver det, at fagenes lærer har chance og mulighed for at snakke sammen om, hvor er 

de henne, for de er vidt forskellige steder.  Og det, der virker i A virker måske ikke i B. Så 

det kræver, at vi snakker sammen.  Og det er her, vi kører det her Sciencelab. Som er en hel 

dag, hvor vi som lærer får chance til at snakke sammen og finde hinandens styrker og svag-

heder. Og også i forhold til vores elever, hvor vi får sat spot på den her sammenhængskraft. 

Man kan sige, at vores elever har gået i skole fra 0.-6. klasse og har haft natur/teknologi. Som 

i bund og grund er alle fagene, et science fag. Og så når de kommer i 7. klasse, så vælger man 

at lave det om til individuelle fag. Det giver ikke særlig stor mening for en 6. klasses elev. 

Selvom at deres natur/teknologi lærer har sagt, at det her er biologi, og det her er geografi 

eller fysik/kemi. Så den udvikling, at de i udskoling skal dele fagene op, er modstridende i 

forhold til det, vi gerne vil frem til i 9. klasse. Hvor de skal op i den tværfaglige prøve, og vi 

vil have, at de ser fagene som en sammenhæng. Kunne vi bestemme, så havde vi ikke alle de 

her fag hver for sig. Så havde vi et sceincefag, og den enkelte lærer kunne godt stå med sit 

fag. Det giver ingen mening (red. have fagopdelt), når slutproduktet (red. den tværfaglige 

prøve) er som det er. Og det giver heller ikke mening i forhold til, hvordan verden er. Verden 

er ikke fysik eller geografi for sig, tingene spiller sammen. Skolens fagopdelte udskolingsfag 

er kunstige, i forhold til det, vi faktisk vil have dem til at forstå. 

26.30 

Hvilke muligheder har du/ansatte på skolen for efteruddannelse? 

Der har kørt de her efteruddannelsesforløb, som jeg selv er en del af. Som er på baggrund af 

de her Mærsk midler, der er blevet bevilliget. Og så har UCN kørt de har linjefags opkvalifi-

cerende kurser. Men ellers så er der CFU kurser, som bliver sendt herud. Her på stedet er det 

sådan, at man søger om kurser og får max ét bevilliget hvert halve år.  

29.35 

Hvad forventes der af dig til at være up-to-date på ny didaktik/undervisningsmateriale? 
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Ja, det tror jeg, da der gør… Vi er gode til selv også at finde ting og snakke med hinanden om 

det giver meninger her. Alt nyt er ikke nødvendigvis godt, så vi ser på om det giver mening 

her, og med de elever vi har. 

30.20 

Er der sat tid af i jeres forberedelse til at efteruddanne jer? 

Nej, vi har det i vores fagudvalg. Og tidligere havde vi fire fagudvalgsmøder á to timer. De er 

så blevet skåret ned, da vi også er en PLF-skole, som er et Dafolo-projekt. Så i den forbindel-

se har vi fået skåret vores fagudvalgsmøder i naturfag på udskolingsdelen. Men der er stadig i 

matematik og dansk hver anden uge i 1,5 time. Så vi har kun to fagudvalgsmøder á 1,5 timer 

om året. 

32.00 

Forventer ledelses at i holder jeg up-to-date? 

Ja, det gør de helt klart. 

32.05 

Er der afsat tid af til det fra ledelsen. 

Nej, det ligger i ens individuelle forberedelsestid, sådan er det. Når man beskriver, hvordan 

vores tid som lærer er fordelt, så er ens 40 timers arbejdsuge fordelt, så halvdelen af din tid er 

undervisning, og den anden halvdel er forberedelse. Så 20 timer med undervisning og 20 ti-

mer med forberedelse hver uge. Men i den forberedelse ligger der også alle vores møder, og 

alt muligt andet, der også foregår på en skole. 

34.00 

Hvilke fordele er der ved de tværfaglige opgaver? 

Her vil jeg henvise til det, jeg sagde før, hvor de får en større indsigt i, hvordan tingene fun-

gere i virkeligheden og får en forståelse for ja, hvordan verden hænger sammen, og hvorfor 

ting er, som de er. Og så er det en fordel, hvis jeg skal se det fra en lærersynsviklen,  at jeg får 

indblik i mine kollegaers fag og deres forskellige områder, som de beskæftiger sig med. Så 

jeg selv bedre kan danne de her røde tråde på tværs af fag. For hvis jeg ikke ved, hvad der 

foregår i fysik/kemi undervisningen, så er det rigtig svært og stå overbevisende og forsøge at 

skabe den røde tråd fra faget til mit eget fag 

34.30 

Så du mangler også selv noget(kompetence/ faguddanelse). Så hvis du selv havde haft fy-

sik/kemi, så ville du kunne lave flere røde tråde? 

Ja, det er klart, hvis man havde alle fagene, så ville man lettere kunne se og skabe overblikket 

det er klart. 

 




