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1 INDLEDNING 

Dette Udviklingsværktøj udgør sammen med et Vidensnotat og et Eksemplarisk undervisningsforløb inspi-
rationsmateriale til naturvidenskabskoordinatorernes pædagogiske udviklingsarbejde med henblik på at 
styrke og udvikle naturvidenskabelig undervisning med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger. 
 
Behovet for at inddrage samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen har sit udspring flere steder. 
I læreplanerne for de naturvidenskabelige fag er samfundsrelevante problemstillinger skrevet frem som 
vigtige aspekter af faget og som centrale for elevernes forståelse af de kernefaglige perspektiver, der mani-
festerer sig i samfundet som helhed. I forskningslitteraturen fremhæves implementeringen af samfundsre-
levante problemstillinger som en vej til styrkelse af elevernes udbytte. Elevernes udbytte øges inden for de 
kernefaglige områder, og eleverne oplever at få stærkere argumentationskompetencer. Desuden øges de-
res motivation. 
 
I Vidensnotatet findes en mere uddybende beskrivelse af gevinster og implikationer af implementeringen 
af samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen. I nærværende Udviklingsværktøj beskriver vi 
nærmere, hvordan den fremlagte viden kan omsættes til praksis.  
 

1.1 Formål og målgruppe 

Formålet med udviklingsværktøjet er at give naturvidenskabskoordinatorer – og lærere i de naturvidenska-
belige fag generelt – et værktøj, som de kan anvende, når der skal reflekteres over egen praksis med hen-
blik på at igangsætte en udviklingsproces i deres lokale, faglige praksisfællesskab.  
 
Udviklingsværktøjet er primært en hjælp til naturvidenskabskoordinatoren, når fagteamet beslutter at gen-
nemføre en fælles didaktisk udviklingsproces, der sigter på at styrke inddragelsen af samfundsrelevante  
problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen.  
 
Derudover kan udviklingsværktøjet også bruges som hjælp til den enkelte lærer i arbejdet med at plan-
lægge, gennemføre og følge op på forløb, der inddrager samfundsrelevante problemstillinger.  
 

1.2 Udviklingsværktøjets fokus og indhold 

Udviklingsværktøjet har sin faglige baggrund i Vidensnotatet, som fremlægger den relevante forskningsba-
serede viden om de potentialer og udfordringer, som gymnasielæreren og dennes elever kan møde, når der 
arbejdes med at implementere naturvidenskabelig undervisning, der inddrager samfundsrelevante pro-
blemstillinger. Således har dette udviklingsværktøj følgende indholdsmæssige fokuspunkter:  
 
• Hvad er samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag? 
• Hvordan kan undervisningsforløb, der inddrager samfundsrelevante problemstillinger, planlægges? 
• Hvordan kan læreren evaluere elevernes udbytte i undervisningsforløb, hvor samfundsrelevante pro-

blemstillinger inddrages? 
• Hvordan kan lærerteamet kvalificere deres arbejde med samfundsrelevante problemstillinger i naturvi-

denskabsundervisningen? 
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Disse fokuspunkter præsenteres i separate temaer. For hvert tema opsummeres pointerne fra Vidensnota-
tet, efterfulgt af forslag til små processer i lærerteamet, inspiration til de fagdidaktiske diskussioner samt 
skabeloner, der kan understøtte det pædagogiske udviklingsarbejde.  
 
Udviklingsværktøjet har desuden baggrund i praksisnær forskningsbaseret viden om udvikling af didaktiske 
kompetencer i lærerteams. Redskabet trækker således på aktionslæringens grundlæggende tese om, at læ-
ring i teamet understøttes, når medlemmerne lykkes med at stille hinanden gradvist mere indsigtsfulde 
spørgsmål til praksis. Derfor består redskabet også primært af spørgsmål, som det enkelte team eller den 
enkelte lærer kan lade sig inspirere af i planlægningen og evalueringen af naturvidenskabsundervisning, der 
inddrager samfundsrelevante problemstillinger.  
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2 HVAD ER SAMFUNDSRELEVANTE PROBLEM-

STILLINGER I DE NATURVIDENSKABELIGE FAG? 

Samfundsrelevante problemstillinger er en del af elevernes verden og fremtid. Problemstillingerne har ofte 
implikationer, som kalder på inddragelse af naturvidenskabelig viden, men kan ikke løses med naturviden-
skabelig viden og metode alene. 
 
Gymnasiets naturvidenskabelige lærere har et 
stort ansvar for at forberede unge til at debattere 
– og tage stilling til – samfundsmæssige problem-
stillinger, der relaterer sig til naturvidenskabelig 
information. 
 

 
 
Inddragelsen af samfundsrelevante problemstil-
linger i de naturvidenskabelige fag vil bringe mere 
problembaserede elementer med sig.  
 

 
Som lærer må man forholde sig til at planlægge 
undervisningen på en lidt anderledes måde end 

sædvanligt, idet man ikke direkte skal undervise i 
specifikke kernefaglige temaer, som eleverne skal 
lære. Det kernefaglige stof vil dog omvendt være 
et vigtigt element i elevernes arbejde med og dis-
kussion af de samfundsrelevante problemstillin-
ger.  
 
Det Eksemplariske undervisningsforløb, som er 
en del af det samlede inspirationsmateriale, er i 
forlængelse heraf bygget på principperne i Pro-
blembaseret læring (PBL). Dette fordi samfunds-
relevansen er et bærende princip i PBL sammen 
med principperne om elevernes medbestem-
melse og den eksemplariske læring, som styrker 
elevernes kompetencer bredere end det kerne-
faglige i det enkelte naturvidenskabelige fag (se 
mere i Det Eksemplariske undervisningsforløb). 

Samfundsrelevant problemstilling på kort 

form  

• Problemstillingen er reelt en problemstilling 
i eller for samfundet – det er ikke blot en 
faglig problemstilling  

• Problemstillingen er praktisk og relaterer sig 
til værdier – vi spørger os selv om, hvad vi 
bør gøre ved problemstillingen, ikke kun 
hvad der er sandt eller falsk i forhold til den  

• Problemstillingen er kontroversiel – der er 
divergerende holdninger til, hvordan vi som 
samfund skal håndtere den  

• Problemstillingen er åben – der er ikke en 
rigtig måde at håndtere problemstillingen på  

• Den naturvidenskabelige viden, der indgår, 
er ofte tentativ eller kontroversiel. 

Karakteristik af en god problemstilling til 
brug i undervisningen (efter Eilks, Nielsen og 
Hofstein, 2014)  

• Den er autentisk og debatteres lige nu i sam-
fundet (globalt, nationalt, regionalt eller lo-
kalt) 

• Den er relevant, da enhver samfundsmæssig 
beslutning vil have direkte indflydelse på ele-
vernes livsverden nu eller i fremtiden 

• Den er omstridt, og der finder en reel dis-
kussion sted udenfor klasserummet om pro-
blemstillingen 

• Den er åben, så eleverne har mulighed for at 
træffe egne beslutninger i forhold til pro-
blemstillingen  

• Der kan lokaliseres kernefagligt indhold, 
som relaterer sig til problemstillingen og som 
kan afstemmes med elevernes niveau.  
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2.1 Opmærksomhedspunkter for  

læreren 

Helt centralt i arbejdet med inddragelsen af sam-
fundsrelevante problemstillinger står den nød-
vendige skelnen mellem på den ene side faglige 
problemstillinger med relation til samfundet og 
på den anden side samfundsrelevante problem-
stillinger. Forskellen er afgørende for fokus på og 
tilrettelæggelse af undervisningen. Den er forsøgt 
tydeliggjort nedenfor:  
 
Diskussion af videnskabelige 
problemstillinger:  
• Vi diskuterer, hvad der er sandt 
• Vi udleder forklaringer ud fra te-

orier, deres modeller og fra ob-
servationer 

 
 
Diskussion af samfundsmæssige problem-
stillinger:  
• Vi diskuterer ikke kun, hvad der er sandt, men 

også hvad vi skal gøre 
• Vi afvejer en række 

faktorer mod hinanden 
(vi blander æbler og 
pærer) 

 
 
 
Når man som lærer, alene eller sammen med sit 
team, begynder at arbejde fokuseret med at ind-
drage samfundsrelevante problemstillinger i sin 
undervisning, kan det være en god idé at foku-
sere på, hvordan eleverne bruger naturvidenska-
ben i deres diskussioner/stillingtagen; og ikke blot 
om de bruger naturvidenskab.  
 
I de afvejninger, som eleverne gennemgår, er det 
ikke i sig selv nok at ytre sande naturvidenskabe-
lige udsagn for at nå til en beslutning – fordi be-
slutningerne altid vil inkludere værdimæssige ud-
sagn (”Vi bør gøre…”).  
 
 
 
 
 

Afvejning 
• Stillingtagen om samfundsmæssige pro-

blemstillinger er en afvejning (eng: deli-
beration fra latin: librare – at veje). 
 

• Når vi vil nå til 
en beslutning 
om, hvad vi 
skal gøre, opererer vi med inkommensu-
rable grunde – det vil sige grunde, der 
ikke kan vejes op mod hinanden – og vi 
gør det uden en objektiv vægt. 

 
Derfor er det også vigtigt at undersøge, hvordan 
eleverne bruger deres faglige viden: Er der fx en 
elev, der præsenterer fagligt rigtige udsagn, som 
ikke er umiddelbart relevante for den specifikke 
problemstilling; eller er der en elev, der præsen-
terer fagligt rigtige udsagn som et forsøg på at få 
andres udsagn i afvejningen til at virke mindre 
rigtige eller ligegyldige.  
 

 
 
Når undervisningen skal omfatte samfundsrele-
vante problemstillinger, skal der, som nævnt, 
både undersøges og diskuteres, hvad der forelig-
ger af faglig viden om en problemstilling, ligesom 
der skal debatteres, hvad der skal gøres ved pro-
blemstillingen i samfundet. Det betyder, at der i 
undervisningen vil indgå elementer af retorik, vi-
denskabelig argumentation og kommunikation, 
idet der skal ske en afvejning af forskellige argu-
menter, som er hentet fra forskellige arenaer.  
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Som lærer skal man have opmærksomhed på ud-
sagn og argumenter, som hentes i (mindst) tre 
forskellige områder: 
Det ene område udgøres af den fagspecifikke vi-
den og evidens hentet i de naturvidenskabelige 
fag. Det andet område rummer faglig viden fra 
andre tilgrænsende fagområder – oplagt fra sam-
fundsfagene. Det tredje og sidste område rum-
mer overvejelser og argumenter hentet i eti-
ske/værdibaserede fagligheder.  
 
Hvis problemstillingen fx er ’hvad skal vi gøre for 
at forbedre unges spisevaner?’, er der selvfølgelig 
en række naturvidenskabelige fagområder, der 
har yderst relevant viden, men det er mindst lige 
så vigtigt at inddrage viden fra andre fagområder 
(fx om ungdomskulturen, adfærdsmønstre og so-
cioøkonomiske statistikker). Derudover vil ele-
verne i deres diskussion/beslutningstagen (afvej-
ningen) nødvendigvis basere deres argumenter 
og eventuelle endelige konsensus (beslutningen 
om ”hvad vi bør gøre for at forbedre unges spise-
vaner”) på egne og/eller andres principper og 
værdier. 

De ovenstående forhold ved samfundsrelevante 
problemstillinger i de naturvidenskabelige fag 
medfører, at der i undervisningen skal opstilles og 
forfølges læringsmål, som er meget overordnede 
– som fx at eleverne skal blive i stand til at tage 
stilling til samfundsmæssige problemstillinger 
med et naturvidenskabeligt indhold. Det er helt 
forventeligt, at der fra lærernes side vil opleves 
uklarhed om disse læringsmål.  
 
Erfaringer med undervisning i andre generiske 
kompetencer viser, at det er muligt at udvikle va-
lide forståelsesrammer, der kan hjælpe lærere 
med at gøre de ”nye” kompetencer operatio-
nelle. Men det kræver, at lærerne er ”medforfat-
tere” på disse konkrete forståelsesrammer.  
 
Derfor foreslår vi, at man, alene eller sammen 
med sine kolleger, arbejder med at forsøge at be-
skrive med egne ord, hvordan det ser ud, når en 
elev mestrer den kompetence, der skal arbejdes 
med. Bliv gerne konkret på hvordan det ser ud, 
når eleven er på forskellige niveauer af mestring. 
 
 
 
 



 
 

Udviklingsværktøj til implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen Side 8 af 19 

 

3 HVORDAN KAN UNDERVISNINGSFORLØB PLAN-

LÆGGES, GENNEMFØRES OG EVALUERES?  

Eleverne tilegner sig andre og flere kompetencer end de rent kernefaglige gennem undersøgelsen af en 
samfundsrelevant problemstilling. Det har konsekvenser for lærerens planlægning, gennemførelse og eva-
luering af undervisningen.  
 
Arbejdet med inddragelse af samfundsrelevante 
problemstillinger kan variere i omfang. Både tids-
mæssigt omfang og graden af kompleksitet i det 
faglige stof og tilhørende afvejninger kan skaleres 
op og ned, afhængig af rammebetingelserne. 
Med andre ord kan elevernes arbejde med en 
samfundsrelevant problemstilling variere i om-
fang fra tre minutter (fx “diskutér to og to om I 
synes, det er ok at tillade genterapi på menne-
sker”) til flere uger i et stort projektforløb. På 
samme måde varierer den rolle, som kernestoffet 
spiller i sådanne forløb. Det vigtige at huske på 
er, at man som lærer ikke skal føle, at man går på 
kompromis med opgaven om at eleverne skal til-
egne sig kernestoffet. I starten er man måske 
mere tryg ved kortere aktiviteter med inddra-
gelse af samfundsrelevante problemstillinger. 
Men forskningen viser, at længere forløb omkring 
samfundsrelevante problemstillinger giver elever 
bedre mulighed for tilegnelse og forståelse af ker-
nestof end undervisning, der ikke inddrager sam-
fundsrelevante problemstillinger. 
 
Måske har man som lærerteam lyst til at arbejde 
med inddragelse af samfundsrelevante problem-
stillinger i større tværfaglige forløb over mange 
lektioner. Eller måske har man mere tid og over-
skud til i sin egen undervisning blot at eksperi-
mentere med at ændre dele af den daglige un-
dervisning, så elevernes arbejde i højere grad er 
problembaseret og diskuterende.  
 
Uanset ambitionsniveau anbefaler vi at konkreti-
sere og dokumentere hele vejen igennem de tre 
faser, som et undervisningsforløb rummer. De tre 
faser er beskrevet i designguiden og i teksten ne-
denfor.  
 

 

3.1 Designguide til inddragelse af 

samfundsrelevante problemstillin-

ger 

Lærerens konkrete arbejde med inddragelse af 
samfundsrelevante problemstillinger i undervis-
ningsforløb kan deles op i tre faser: Planlægning, 
gennemførelse og evaluering af forløbet. For at 
styrke elevernes læring og for, at man som lærer 
kan sikre sig, at der sker en erfaringsopsamling, 
er alle tre faser i designguiden suppleret med ele-
menter af evaluering. 
 
Designguiden er skitseret herunder og fremgår 
desuden i sin fulde størrelse på side 15. 
 
  

Undervisning med inddragelse af sam-
fundsrelevante problemstillinger er karak-
teriseret ved:  

• Eleverne lærer i, om og med naturviden-
skab  

• Undervisningen er demokratiforberedende  

• Undervisningen er autentisk og anvendel-
sesorienteret  

• Eleverne skal håndtere flertydige værdier, 
principper og informationer fra forskellige 
kilder  

• Eleverne skal bruge deres fag for at træffe 
beslutninger om problemstillingen gennem 
afvejning af faktorer, som kan være kræ-
vende at sammenholde.  
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Figur 1 Designguide 

 
 
 

3.1.1 Planlægning 

I planlægningsfasen skal man, alene eller sam-
men med lærerteamet, udvælge og vurdere den 
eller de samfundsrelevante problemstillinger, 
som man bygger undervisningen op omkring. Der 
opsættes kompetencemål for eleverne, og der 
udarbejdes en beskrivelse af undervisningens for-
løb. Det er en god idé at operationalisere lærings-
målene i delmål og i læringsprogressioner. Man 
kan spørge sig selv: Hvordan ser det ud, når en 
elev har tilegnet sig ét af læringsmålene på hhv. 
et lavt, middel og højt niveau? 
 
I arbejdet med udvælgelse af en samfundsrele-
vant problemstilling skal man overveje, om pro-
blemstillingen er autentisk, relevant, omstridt, 
åben og relateret til faget. Desuden er det rele-
vant at diskutere, hvilke andre fag/fagligheder 
der naturligt indgår i de faglige afvejninger, som 
eleverne skal gennemføre. Hvilke typer informati-
oner, begreber, teorier og/eller modeller er der 
behov for? Er det faglige elementer, man som læ-
rer selv kan introducere, eller skal der tages fat i 
andre lærerfagligheder? 
 
I forhold til planlægningen af selve forløbet og de 
tilhørende elevaktiviteter kan man overveje at fa-
seinddele undervisningen i to overordnede faser. 
I den første fase etablerer eleverne en faktuel 
baggrund, som giver dem basis til at identificere 
faglige og værdimæssige stridspunkter. I den an-
den fase skal eleverne arbejde med at afveje de 

forskellige faktorer i stridspunkterne. Især i fase 
to er det nødvendigt, at man på forhånd har af-
gjort præcist, hvornår i forløbet eleverne selv skal 
argumentere, diskutere og/eller træffe beslutning 
om problemstillingen. Skal eleverne (fx i grupper) 
nå frem til konsensus om problemstillingen?  
 
Det er også muligt at holde elevernes egne hold-
ninger ude af undervisningen og i stedet tildele 
dem holdninger fra forskellige positioner og på 
den måde gennemføre argumentationer som en 
form for rollespil. Endelig skal man også beslutte, 
hvilken form elevernes løsningsforslag, beslutning 
eller konklusion skal have. 
 
Det er vanskeligt at anvende traditionelle sum-
mative evalueringer på elevernes kompetence-
mæssige udbytte af undervisningen. Derfor er det 
en god idé, hvis man sideløbende med den prakti-
ske planlægning gør sig konkrete tanker om, 
hvordan man skaffer sig løbende information om 
de enkelte elevers læring. Man har brug for den 
information for at kunne hjælpe eleverne videre i 
deres læring, undervejs i undervisningsforløbet, 
som en formativ feedforward-proces. 
 

 
 

3.1.2 Gennemførelse  

Inden selve undervisningen sættes i gang, og ele-
verne skal arbejde med at indhente information, 
synspunkter og identificere stridspunkter, skal 
man skal tydeliggøre for eleverne, at målet med 
undervisningen måske er noget anderledes, end 
det plejer. Man skal lave en forventningsafstem-
ning med eleverne, så de er helt med på, at den 
problemstilling, de skal arbejde med, vitterligt er 
en autentisk, åben og omstridt problemstilling, 
som de legitimt kan formulere forskellige hold-
ninger til.  
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Både når eleverne i den første fase skal indhente 
viden/synspunkter, og når de i den anden fase 
skal diskutere, argumentere og afveje, er det vig-
tigt, at man er til stede og stilladserer elevernes 
læringsproces. Man kan på forhånd overveje, 
hvordan og hvornår man kan hjælpe eleverne 
med at sætte sig ind i de forskellige informationer 
om problemstillingen. Især kan information, der 
ikke er ens eget fag – fx økonomiske data eller 
psykologisk viden – kræve, at man forbereder sig 
ekstra på at gøre det synligt og tilgængeligt for 
eleverne.  
Det er vigtigt, at man giver ’afvejningsprocessen’ 
meget opmærksomhed. I den proces er der sær-
ligt brug for, at man støtter og vejleder, så ele-
verne lykkes med – på en sober måde – at afveje 
fakta og værdier, når de diskuterer problemstillin-
gen. Man kan med fordel diskutere med sig selv, 
eller med teamet, hvordan man selv vil balancere 
fagets ‘fakta’ og værdier med andre fagligheder i 
forløbet.  
 
Undervejs i forløbet skal man også forholde sig til 
elevernes progression og læring i forhold til de 
mål, der er opsat. Når man løbende evaluerer 
elevernes indsats, kan man spørge sig selv: Giver 
mine læringsprogressioner stadig mening, eller 
skal de justeres her og nu? Hvordan lykkes det dig 
som lærer at hjælpe eleverne videre i deres læ-
ring på baggrund af det, man ser, og på baggrund 
af den forudgående operationalisering af lærings-
målene? Og hvordan evaluerer og vurderer man 
bedst elevernes arbejde med informationer, be-
greber og teorier fra andre fagligheder? 
 

3.1.3 Evaluering af forløbet 

Efter gennemførelse af forløbet skal både elever-
nes udbytte og det didaktiske design evalueres. 
 
I forhold til eleveres udbytte er det vigtigt, at man 
fastholder fokus på de kompetence- og lærings-
mål, der blev formuleret. Hvordan vil man karak-

terisere klassens generelle kompetenceniveau ef-
ter forløbet? Gav de aktiviteter, der blev gennem-
ført, eleverne mulighed for at udvise de kompe-
tencer, som man havde sat som læringsmål? 
Hvad har været vigtigt eller særligt lærerigt for 
eleverne i forløbet, som man kan tage med videre 
til de næste forløb?  
 
Evalueringen af undervisningens didaktiske de-
sign handler om at overveje de enkelte elementer 
i undervisningen og vurdere, hvad der har været 
særligt vigtigt eller lærerigt for dig i forløbet, som 
du kan tage med videre. Hvad virkede især godt, 
når du hjalp elever videre i deres læring? Hvad vil 
du ændre, næste gang du arrangerer et lignende 
forløb? 
 
Vi anbefaler, at man diskuterer med sine lærer-
kolleger, hvordan det fungerer at tilrettelægge 
undervisningen på denne måde, og hvordan ar-
bejdet med den løbende evaluering af og for ele-
vernes læring fungerede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Udviklingsværktøj til implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen Side 11 af 19 

 

4 HVORDAN KAN TEAMET HJÆLPE HINANDEN? 

I nærværende afsnit præsenteres en model, som det naturvidenskabelige team kan anvende i den fælles 
udvikling af undervisning, der inddrager samfundsrelevante problemstillinger. Herunder ved at adressere 
individuelle udviklingsønsker/spørgsmål, trække på kollegial sparring og igangsætte prøvehandlinger samt 
fælles evaluering, som kan bidrage positivt til planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervis-
ningen.  
 
Redskabet trækker på aktionslæringens grundlæg-
gende tese om, at læring i teamet understøttes, når 
medlemmerne lykkes med at stille hinanden grad-
vist mere indsigtsfulde spørgsmål til praksis.  
 
Derfor består redskabet også primært af spørgsmål, 
som det enkelte team eller den enkelte lærer kan 
lade sig inspirere af i planlægningen og evaluerin-
gen af naturvidenskabsundervisning, der inddrager 
samfundsrelevante problemstillinger. 
 
Når I går i gang med at arbejde med inddragelsen af 
samfundsrelevante problemstillinger i teamet, kan 
det være værdifuldt at arbejde med aktionslæring 
til:  

• At fastholde fokus på den enkeltes og tea-
mets mål og udvikling 

• At vælge aktuelle temaer og opgaver at ar-
bejde med og give hinanden sparring på  

• At danne vaner med at inddrage hinanden i 
at drøfte, hvordan konkrete udfordringer 
kan gribes an i undervisningen 

• At få kendskab til hinandens praksis. 
 
Hvis I lykkes med aktionslæring, får I sparring, inspi-
ration, jordnære tips og tricks i forhold til konkrete, 
aktuelle udfordringer. Arbejdsmåden lægger op til, 
at vi ikke går efter årsager og forklaringer – men ef-
ter at forstå nye mulige sammenhænge og få nye 
idéer til handling. Det handler om at skabe en pas-
sende grad af forstyrrelse i den måde, teammed-
lemmerne tænker om deres udfordringer.  
 
I forlængelse af designguiden kan I til en start fx 
rammesætte aktionslæringsarbejdet ud fra et af 
guidens tre temaer, som hver enkelt skal formulere 
udviklingsønsker/spørgsmål og prøvehandlinger in-
denfor. Disse kunne således være:  
 

1) Planlægning af undervisningen 
2) Gennemførelse af undervisningen 
3) Evaluering af undervisningen. 

 
I kan også lade hver enkelt selv identificere, hvor 
udviklingsønsket er størst inden for temaerne.  
 
Nedenfor beskrives aktionslæringsprocessen.  
 

4.1 Til arbejdet i lærerteamet 

Aktionslæringssessioner kan vare længere eller kor-
tere tid – afhængig af, hvor mange der skal være 
’på’. Den grundlæggende struktur til et aktionslæ-
ringsmøde er:  

• En eller flere fra teamet deler (ad omgange) 
udviklingsønske/udviklingsspørgsmål med 
resten af teamet og afsøger med sparring 
fra teamet muligheder for prøvehandlinger. 
Vi kalder disse ’fokuspersoner’.  
 

• En fra teamet hjælper fokuspersonen med 
at udforske udviklingsønsket/spørgsmålet 
og afsøge mulige prøvehandlinger. Denne 
kalder vi ’intervieweren’ og kan fx være na-
turvidenskabskoordinatoren.  
 

• Resten af teamet er et ’reflekterende 
team’. De lytter og kommer – når interview-
eren eller fokuspersonen beder om det – 
med refleksioner over det, som de hører fo-
kuspersonen sige. Her kan man fx være op-
taget af: Hvilke tanker får jeg, som kunne 
være nyttige for samtalen, eller hvad synes 
jeg nu, det kunne være nyttigt at undersøge 
nærmere (dvs. hvilke hjælpsomme spørgs-
mål kan jeg stille)? Der er tale om en ”dis-
interesseret interesse” – dvs. at resten af 
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teamet ikke tager stilling til, om interviewer 
og fokusperson gør det rigtige.  

 
Den grundlæggende struktur for en aktionslærings-
proces er skitseret i figuren herunder. Den fremgår 
desuden i sin fulde størrelse på side 16.  
 
Figur 2 Struktur for et aktionslæringsforløb 

 

 
 

Forud for processen stiller man sig selv spørgsmå-
lene: 

• Hvordan ser det ud, når dit udviklingsønsker er 
opfyldt? 

• Hvordan vil din praksis være forandret? 

• Hvilken betydning vil det have for eleverne? 

• Hvad vil dine elever lægge mærke til? 

• Hvad vil dine kollegaer lægge mærke til? 
 
Punkterne 1-3 vil typisk finde sted på det første 
møde. Når fokuspersonen har hørt perspektiver fra 
teamet (punkt 2) reflekterer han/hun over: 

• Hvilke nye tanker giver det anledning til? 

• Hvilke nye handlinger er jeg blevet inspireret 
til? 

• Hvilken ny viden har jeg fået? 
 
Punkt 4 vil finde sted i undervisningen. Punkt 5 vil 
finde sted på et opfølgende møde, hvor teamet – fx 
med udgangspunkt i evalueringsspørgsmålene fra 
designguiden – samler op på virkningen af prøve-
handlingen.  
 

Forberedelse af møde 
Forud for et møde i teamet kan I aftale, hvem – og 
hvor mange – der gerne vil være ’fokusperson(er)’ 
til næste teammøde. Som forberedelse til mødet 
kan fokuspersonen tage udgangspunkt i forberedel-
sesøvelsen på næste side.  
 
En central pointe er i den forbindelse, at I aldrig må 
arbejde med konstruerede eksempler eller cases. I 
skal altid arbejde med aktuelle og virkelige udfor-
dringer. De bedste og mest virkningsfulde dialoger 
og forløb er, hvor løsningen er ukendt/uafklaret. For 
fokuspersonen betyder det, at denne skal vælge at 
arbejde med ”et vigtigt og endnu ikke løst person-
ligt udviklingsområde”. Når I gennemfører aktions-
læringssessionen, er det et refleksionsrum, hvor der 
skabes afklaring i forhold til praksistræning. Den re-
elle bevægelse og læring sker i praksis. Det betyder, 
at I først kan opnå resultater, når I vælger at sætte 
jer selv ”i og på spil”.  
 
Gennemførelse af mødet 
En session tager som minimum ca. 45 minutter – af-
hængig af antallet af fokuspersoner. Når aktionslæ-
ringssessionen skal gennemføres, kan I følge neden-
stående proces:  
 

Proces for aktionslæringssession 
 
• Vælg fokusperson, interviewer og tidsholder 

 

• Selve samtalen (ca. 30 min): 

• Ca. 10 min: Interviewer og fokusperson: 
Afdækning af mål med samtalen, udvik-
lingsønske/spørgsmål og nuværende situ-
ation 

• Ca. 10 min: Teamet reflekterer – Hvad bli-
ver vi nysgerrige på? Hvilke andre per-
spektiver kunne der være? 

• Ca. 10 min: Interviewer og fokusperson: 
Undersøgelse af muligheder med inspira-
tion fra det reflekterende team. Opsam-
ling – hvad vil du gøre nu? – hvilken prø-
vehandling vil du gennemføre? 
 

• Evt. ny samtale og nye roller  
 

• Afsluttende refleksion over samtale (Ca. 15 min): 
Hvilke tematikker har været i spil, fælles erfarin-
ger, hvordan fungerede metoden, etc.  
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På det opfølgende møde evalueres prøvehandlin-
gens virkning indledningsvist – fx med udgangs-
punkt i evalueringsspørgsmålene i designguiden. 
Derefter kan der formuleres nye udviklingsønsker, 
afsøges prøvehandlinger, etc.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 3 Forslag til forberedelsesøvelse (punkt 1) 

Individuelt (10 min):  

• Tag udgangspunkt i din aktuelle praksis om at 

inddrage samfundsrelevante problemstillin-

ger i din undervisning. 

• I den her proces skal du forsøge at udvikle 

denne praksis på nogle parametre, som du 

selv definerer (også selvom du ikke har 

tænkt, at du har behov for at udvikle den). 

• Skriv et par stikord ned om dit ”udviklingsøn-

ske” for din praksis om at inddrage samfunds-

relevante problemstillinger.  

Tænk især over hvordan du kan se at du er nået i mål 

(hvordan ser din ønskelige praksis ud? 
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Planlægning Gennemførelse Evaluering af forløbet 
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• Er den samfundsrelevante pro-
blemstilling autentisk, relevant, 
omstridt, åben, relateret til faget? 

• Hvilke kompetencer skal eleverne 
udvikle igennem forløbet?  

• Hvilke andre fag/fagligheder skal 
du bruge informationer, begreber, 
teorier og/eller modeller fra? 
Hvordan vil du involvere de andre 
fagligheder? 

• Hvornår i forløbet skal eleverne 
selv argumentere, diskutere 
og/eller træffe beslutning om pro-
blemstillingen? 

• Skal eleverne (fx i grupper) nå 
frem til konsensus om problem-
stillingen? 

• Hvilken form skal elevernes løs-
ningsforslag, beslutning eller kon-
klusion have? 

• Skal eleverne tage egne holdnin-
ger eller skal de tildeles holdnin-
ger/værdier (rollespil)? 

• Operationalisér læringsmålene i 
delmål og i læringsprogressioner. 
Hvordan ser det ud, når en elev 
har tilegnet sig ét af læringsmå-
lene på et lavt, middel og højt ni-
veau? 

• Overvej for hver aktivitet i forløbet, 
hvilken information om den en-
kelte elevs læring, du får og plan-
læg hvordan kan bruge den infor-
mation til at hjælpe eleven videre i 
sin læring (feedback eller feedfor-
ward). 

• Er brug for at du genforhandler 
‘den didaktiske kontrakt’? Ved 
eleverne, at det vitterligt er en 
autentisk, åben og omstridt pro-
blemstilling, som de legitimt kan 
have forskellige holdninger til? 

• Hvordan kan du stilladsere ele-
vernes argumentation, diskus-
sion og/eller beslutningsproces? 

• Hvordan hjælper du eleverne 
med at omgås informationer om 
problemstillingen? Tænk især 
over information der ikke er fra 
dit fag – fx økonomiske data el-
ler psykologisk viden. 

• Hvordan hjælper du eleverne 
med at afveje fakta og værdier, 
når de diskuterer problemstillin-
gen? Hvordan balancerer du ge-
nerelt fagets ‘fakta’ og vær-
dier/andre ‘fakta’ i forløbet? 

• Giver dine læringsprogressioner 
stadig mening, eller skal de juste-
res på stående fod? 

• Hvordan hjælper du løbende ele-
verne videre i deres læring på 
baggrund af det du ser og på 
baggrund af din operationalise-
ring af læringsmålene? 

• Hvordan evaluerer du elevernes 
arbejde med informationer, be-
greber, teorier fra andre faglighe-
der? 

• Hvordan vil du karakterisere klas-
sens generelle kompetenceni-
veau efter forløbet? (Indenfor de 
kompetencemål, du har formule-
ret for forløbet) 

• Hvad har været vigtigt eller lære-
rigt for dig i forløbet, som du kan 
tage med videre? 

• Hvad har været vigtigt eller især 
lærerigt for eleverne i forløbet, 
som du/de/I kan tage med vi-
dere? (Du kan eventuelt involvere 
dem i evalueringen af forløbet) 

• Hvad vil du ændre næste gang 
du arrangerer et lignende forløb (i 
forhold til undervisningen)? 

• Hvad vil du drøfte med teamet 
omkring undervisningen? 

• Gav de aktiviteter, du gennem-
førte, eleverne mulighed for at 
udvise de kompetencer, du satte 
som læringsmål? 

• Hvad virkede især godt når du 
hjalp elever videre i deres læ-
ring? 

• Hvad vil du ændre næste gang 
du arrangerer et lignende forløb (i 
forhold til evaluering)? 

• Hvad vil du drøfte med teamet 
omkring evaluering af og for ele-
vernes læring? 
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