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INTRODUKTION 
 
FØLGEFORSKNING PÅ LEAPS-PROJEKTET 

LEAPS-projektet er et skoleudviklingsprojekt, der er initieret af den almennyttige fond Kata Fonden.  
 
LEAPS støttes af Bitten og Mads Clausens Fond, Novo Nordisk Fonden, Lundbeckfonden, Villum Fonden 
samt Fremstillingsindustrien. 
 
LEAPS har til formål at styrke børnenes engagement og læring i skolen gennem en projektbaseret 
pædagogik. LEAPS skal også styrke børnenes tværfaglige og naturfaglige kompetencer og gøre flere 
unge interesseret i en naturvidenskabelig uddannelse. Projektet omfatter fire skoler, det startede 
august 2016 og slutter ved udgangen af 2022. 
 
I forbindelse med LEAPS-projektet gennemføres følgeforskning, der varetages af Aalborg Universitet 
med bidrag fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).  
 
Denne rapport præsenterer resultaterne fra AAU’s andel af følgeforskningen gennemført i perioden 
august 2019 - juli 2020.   
 
Der er således tale om resultater af foreløbig karakter i tilknytning til den første del af projektets proces. 
Det er resultater, der kan anvendes til at pege fremad i projektets proces og som bidrager til at 
identificere vigtige temaer i den fortsatte udviklings- og forskningsproces. 
 
Rapporten er tilstræbt skrevet således at også praktikere herunder lærere, pædagoger og skoledere 
kan få glæde af denne. 
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FORORD 
 

2. ÅRLIGE RAPPORT FRA FØLGEFORSKNINGEN  

Denne rapport fra AAU-følgeforskningen på LEAPS-projektet er den 2. af de årlige rapporteringer, der 
skal tjene som formidling af følgeforskningens empiriske fund i processen. 

I denne rapportering fokuseres på temaet ”Faser og udviklingsmønstre” set på baggrund af de 
empiriske data, der er indhentet frem til nu.  

Projektet har stadig flere år foran sig. Det er derfor også vigtigt at sige, at der ikke er tale om 
konklusioner, men analyser på baggrund af de til nu tilvejebragte data, over hvilke mønstre og 
tendenser der tegner sig, i forhold til følgeforskningens tre overordnede temaer: elevernes udvikling af 
interesse generelt, interesse inden for naturfagsområdet og udvikling af deeper learning skills. 

”Faser og udviklingsmønstre” er valgt som rapportens overordnede tema, idet netop den udvikling der 
forløber fra 1. til 9. klassetrin, dens kendetegn, de faser den gennemløber og hvad der kan tænkes at 
spille en rolle heri, alle er vigtige omdrejningspunkter i følgeforskningen. Samtidig omfatter det derfor 
også, på en teoretisk og forskningsmæssig baggrund, i nogen grad refleksioner over, hvilken betydning 
de pædagogiske rammer og initiativer har i disse processer.  

Som baggrund inddrages således teori og forskning relateret til faser i udviklingen af interesse blandt 
børn og unge, som vi også refererede til i den 1. årlige rapport (jf. Hidi & Renninger, 2010, se 
rapportens afsnit om teoretisk baggrund), men yderligere inddrager vi resultater fra visse undersøgelser 
af unges færdighedsudvikling, og udvikling af interesse inden for naturfagsområdet samt tendenser 
hvad angår deres senere valg af uddannelse og beskæftigelse (jf. f.eks. TIMMS og PISA 
undersøgelserne). 

Hidi & Renninger skelner mellem fire faser i udviklingen af interesse, hhv. Fase 1: Trigget situationel 
interesse, Fase 2: Stabil situationel interesse, Fase 3: Spirende individuel interesse, Fase 4: Veludviklet 
individuel interesse.  Fase 1 og 2 er de tidligste og grundlæggende i interesseudviklingen, de faser hvor 
en interesse endnu ikke kan anses for at være stabil og personlig, som er det, der kendetegner fase 3 
og 4 (dette uddybes i afsnittet om teoretisk baggrund). 

De foreløbige resultater, der præsenteres i rapporten, anvendes, som tidligere nævnt, fremadrettet i 
følgeforskningens aktiviteter og analyser de kommende år. 

 

DETTE KAN MAN LÆSE OM I DEN FØRSTE ÅRLIGE RAPPORT 

I den første årlige rapport indgår afsnit om følgeforskningens design og teoretiske baggrund. Disse 
afsnit kan derfor læses der, og er udeladt i denne rapport, men uddrag af de teoretiske dele kan læses i 
Bilag 2 i denne rapport. 
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RESUME 
  
De følgende sider giver et resume af resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 
2019— 1. juli 2020, idet der visse steder sammenlignes med og inddrages resultater fra første årlige 
rapport, der rummer resultater fra følgeforskningen i perioden forud for 1. august 2019. Resumeet 
behandler følgende tre temaer, der ligger i forlængelse af følgeforskningens hovedspørgsmål: 
 

• Interesse generelt 
• Interesse i forhold til science/naturfag 
• Tegn på læring (Deeper Learning Skills) 

 
Punkterne nævnt i nedenstående sammenfatning, uddybes i rapportens afsnit, hvor de belyses med 
eksempler fra interviewene og med resultater fra surveyen. 
  
HOVEDKONKLUSIONER 
Resultaterne fra følgeforskningen i denne periode både bekræfter og nuancerer resultaterne som 
fremlagt i den første årlige rapport fra august 2019. Der sammenlignes visse steder med resultater fra 
denne. 

 
Interesse generelt 

Elevernes angivelser i surveyen viser generelt at 
• den generelle interesse, når vi kigger på udvalgte items/spørgsmål, er særlig høj blandt de 

yngste elever, hvilket svarer til resultaterne fra sidste årsrapport 
• der synes at være en positiv udvikling hvad angår den generelle interesse, når vi kigger på 

udvalgte items/items fra surveyen i foråret 2019 til surveyen efteråret 2019 
  
Analysen af de kvalitative data viser, at den generelle interesse følger elevernes udvikling i et mønster 
således, at den kommer til udtryk som noget spontant og momentant blandt de yngste, mere målrettet 
og videnbaseret på mellemtrinnet, og på de ældste klassetrin i højere grad styret af overvejelser, ønsker 
og planer forbundet med uddannelse og beskæftigelse efter grundskolen. 
  
Interesse inden for naturfagsområdet 

Elevernes angivelser i surveyen viser generelt at 
• der er positiv interesse for naturfagsområdet særligt på de yngste klassetrin 
• der er indikationer på positive udviklinger, hvad angår også interessen inden for det naturfaglige 

område fra foråret 2019 til efteråret 2019, når vi kigger på udvalgte items/spørgsmål 
• generelt ønsker kun en mindre andel af eleverne en uddannelse inden for naturfagområdet 

 
Analysen af interessen inden for det naturfaglige område på baggrund af de kvalitative data viser, at 
denne naturligt er til stede på de yngste klassetrin, hvor det er knyttet til en nysgerrig og åbent 
undersøgende tilgang til verden, den er med alderen i stigende grad knyttet til de individuelle og mere 
bevidstgjorte interesser, og på de ældste klassetrin stadig tættere forbundet med en 
anvendelsesdimension, primært viden om at skulle anvende – eller ikke at skulle anvende – naturfag i 
forbindelse med fremtidig uddannelse. 

 
Tegn på læring (Deeper learning skills) 

Elevernes angivelser i surveyen viser generelt at 
• eleverne er glade for at arbejde med projekter i tilknytning til LEAPS-aktiviteterne 
• den positive oplevelse af at arbejde med projekter har været stigende fra foråret 2019 til 

efteråret 2019 
• eleverne har god tiltro til egne evner, hvilket er vigtigt både generelt og set i et 

fremtidsperspektiv 
• elevernes angivelse af tiltro til egne evner har udvist stigende tendens fra foråret 2019 til 

efteråret 2019 
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INTERESSE GENERELT 
Udviklingen af interesse er tæt knyttet til elevernes generelle udvikling og de kontekster aktiviteter 
udspiller sig i. Processerne er samtidig karakteriseret ved at følge et mønster, der giver sig til kende i 
følgeforskningens resultater, jf. det nedenstående. Der er henvisninger til teoretiske dele, der 
præsenteres i rapportens afsnit herom. 

 
1.—3. klassetrin 

Følgeforskningen viser, helt i forlængelse af de første og foreløbige fund præsenteret i den første årlige 
rapport (august 2019), hvordan interesse blandt eleverne på de yngste klassetrin (1. – 3. klasse) er 
karakteriseret ved at være stærkt situationel, dette i særlig grad blandt de aller yngste. Den har 
karakter af det, der i Hidi & Renningers model (se afsnittet om teoretisk baggrund) kommer til udtryk i 
interesseudviklingens fase 1 og 2. 
 
Eleverne har en naturlig interesse i deres omverden generelt og nysgerrighed og undren over dens 
fænomener og sammenhænge. Dette afspejler sig i deres tilgang til skolens aktiviteter, hvor det 
kommer til udtryk gennem generelt engagement og fordybelse i de aktiviteter de deltager i – men på 
måder der er stærkt påvirkelige over for de konkrete situationer og sammenhænge dette udspiller sig i.  

 
De har stort behov for stabil voksenstøtte samt et trygt miljø i disse processer, der til tider kan opleves 
personligt udfordrende og hvor også betydningen af de miljøer, eleverne er vokset op i spiller en rolle. 
Disse dimensioner i deres almene udvikling og erfaringsudvikling er stærkt dominerende og har stor 
indflydelse på interesse og engagement generelt. 

 
4.—6. klassetrin 

De første resultater fra den første årlige rapport pegede i retning af, at elevernes interesse i skolen 
bærer præg af, at de på dette trin i skoleforløbet nu har udviklet deres grundlæggende viden, herunder 
f.eks. deres læsefærdigheder, deres begrebsverden og kognitive færdigheder, til niveauer, som betyder, 
at deres selvstændighed er stærkt øget, og de kan forfølge ideer og planer for deres arbejde og altså på 
en mere intentionel måde fordybe sig i undersøgelse af problemer, som de er optagede af at forstå. 
Fasemæsssigt er interesseudviklingen på vej over i det, der i Hidi & Renningers fasemodel (se afsnittet 
herom) betegnes som fase 3 og 4, hvor der er tale om individuel interesse, som ikke er 
kontekstafhængig. 

 
7.—9. klassetrin 

Følgeforskningens resultater i tilknytning til denne periode bekræfter i høj grad de første indledende 
fund fra den første årsrapport, der for dette alderstrin viste, at elevernes interesse for skolen og dens 
aktiviteter er påvirket af det man kan betegne som ’anvendelsesorientering’ (en ’instrumentel’ tilgang).  
 
Interesseudviklingen har på flere områder bevæget sig over i dens sidste faser, jf. Hidi & Renningers 
model (jf. beskrivelsen i afsnittet om teoretisk baggrund), og befinder sig generelt i fase 3 og 4, hvor 
den jf. modellen betegnes som stabil og individuel - men selvfølgelig med samtidig mulighed for at 
udvikle nye interesser, hvis udvikling så kan starte med at trigges (Fase 1), og udvikles videre derfra. 
 
Eleverne bliver i stigende grad bevidste om, hvilke ønsker de har, hvad angår fremtidig uddannelse og 
beskæftigelse, og fokuserer på den viden, de kan udvikle gennem skolens aktiviteter og hvilken 
sammenhæng eller relevans den har set i lyset af dette. Dette er processer, som kan siges også i nogen 
grad at være initieret af nogle af de formelle krav, der er til aktiviteter på disse klassetrin, f.eks. i form 
af studievalgsportfolio og lign. Aktiviteter, der samlet set også bidrager i processer kendetegnet ved, at 
elevernes interesse i stigende grad gennem disse skoleår er påvirket af forventninger og forestillinger 
om uddannelses- og erhvervsvalget. 

 
Det store fokus der normalt kan komme til udtryk blandt elever på 8. klassetrin for eksamen, prøver og 
karakterer, giver sig dog ikke til kende blandt de interviewede elever i foråret 2020. 

 
 

 



 

11 
 

INTERESSE FOR NATURFAG 
Følgeforskningen fra perioden viser, i lighed med de første resultater præsenteret i den første årlige 
rapport, at eleverne generelt er interesserede i naturfagenes emner og aktiviteter.  
 
Blandt de yngste (1.- 3. klassetrin) synes dette at udspringe af deres naturlige nysgerrighed i forhold til 
omverdenen. Surveyen afspejler også, at denne interesse er mest udpræget i første del at skoletiden og 
således fortsætter på 4. – 6. klassetrin og videre på 7. – 9. klassetrin, men dens karakter forandres på 
vigtige punkter. 
 
Også forløbet i interesseudviklingen inden for naturfagsområdets aktiviteter og indhold kan beskrives 
og forstås med reference til Hidi & Renningers model (se afsnittet herom), startende med den meget 
situationsbundne og kontekstafhængige interesse blandt de yngste, der gennem skoletiden udvikler sig 
mod den stabile og individuelle.  
 
Tendensen til at eleverne gennem skoletiden gradvist bliver mere og mere bevidste om sig selv og 
deres ønsker for fremtiden, sætter sig stærkt igennem i forhold til en gradvist fremvoksende noget 
mere selektiv tilgang til skolens aktiviteter og interessen for disse. En mere nyttebetonet tilgang gør sig i 
stigende grad gældende gennem skoleforløbet, hvilket i også kan spille nogen rolle for interessen for de 
forskellige fag.  
 
Det store fokus, der ofte kan komme til udtryk blandt elever på 8. klassetrin for eksamen, prøver og 
karakterer, giver sig dog, ikke til kende blandt de interviewede elever i foråret 2020.  
 
FORESTILLINGER OM ERHVERV OG UDDANNELSE 
De forestillinger eleverne har, om hvilke typer uddannelser eller erhverv de evt. kunne tænke sig efter 
grundskolen, følger et mønster, der kan ses som parallelt med den udvikling og de faser, der 
karakteriserer også interesseudviklingen – men udtrykker sig på meget individuelle og forskellige 
måder.  
 
På de yngste klassetrin er der tale om udifferentierede og unuancerede overvejelser over erhverv og 
uddannelser, der er meget omskiftelige og påvirkelige. Disse bliver gennem skoletiden gradvist mere og 
mere velbegrundede, efterhånden som eleverne udvikler deres viden om omverdenen og opnår større 
erkendelse af, hvem de selv er og hvilke præferencer og måske særlige ressourcer de har. 
 
Tiltroen til egne evner spiller i den udvikling, præcis som også i forbindelse med interesseudviklingen, 
en overordentlig vigtig rolle – og den sociale baggrund giver sig tydeligt til kende i processerne i form af 
at eleverne trækker på erfaringer fra deres baggrund.  
 
TEGN PÅ LÆRING (DEEPER LEARNING SKILLS) 
Følgeforskningens foreløbige resultater hvad angår udviklingen af de generelle og tværfaglige 
kompetencer - i rapporten konceptualiseret ved ’deeper learning skills’ - ligger i forlængelse af de 
temaer, og resultater der gør sig gældende mht. interesse og kan opsummeres således: 
 
1.—3. klassetrin 

Følgeforskningen afspejler det forhold, at eleverne på de yngste klassetrin befinder sig på et 
udviklingsmæssigt trin i færd med at udvikle deres helt grundlæggende viden om verden og herunder 
også viden, færdigheder og kompetencer hvad angår sociale relationer, samspil, samarbejde og det at 
indgå i et fællesskab med andre. Det er temaer der spiller en helt særlig rolle for eleverne i denne alder, 
og som alle relaterer til deeper learning skills.  
 
4.—6. klassetrin 

Det ses i følgeforskningen, at eleverne på mellemtrinnet har udviklet en større forståelse af sig selv i 
det sociale fællesskab og færdigheder til at indgå i dette. Der ses nu også en større grad af evne til 
kritisk vurdering f.eks. af egne produkter i forhold til deres indhold og form, samt evne til at planlægge 
og gennemføre de opgaver, de sætter sig for, og at de i stigende grad benytter sig af logisk tænkning og 



 

12 
 

 

ræssoneren i arbejdet. De udviklede færdigheder og kompetencer anvendes i samarbejdet om 
løsningen af de projektfaglige problemer, hvor der er øget selvstændighed og bevidsthed om kvaliteter 
og udfordringer, men stadig stort behov for voksenstøtte. 
 
7.—9. klassetrin 

Eleverne på de ældste klassetrin har udviklet bevidsthed både om arbejdsproces, roller og akademiske 
kvaliteter og arbejdsmåder i problemløsningen, som betyder, at de nu kan arbejde meget selvstændigt, 
men samtidig er processen med videre udvikling af såvel deres fagligt betonede viden som deres mere 
tværfaglige kompetencer dominerende. Eleverne har udviklet såvel deres akademiske som deres 
sociale kompetencer til niveauer der betyder, at de nu, uden større grad af voksenstøtte kan 
gennemføre selv store og krævende opgaver, der kræver høj grad af evne for samarbejde og for at 
kunne opsøge, anvende, bearbejde og præsentere viden. 
 
KØN 
Som vi kunne konkludere i den første årlige rapport (se denne), fremviser resultaterne i surveyen på 
nogle punkter forskelle i besvarelserne fra piger og drenge, der giver sig til kende såvel i forhold til 
interesse generelt, som interesse inden for naturfag og i forhold til deeper learning skills.  
 
Der er ikke tale om entydige mønstre, sådan at forstå at de ikke tegner sig ens på tværs af hverken 
skoler, klasser eller årgange. Men trods variationerne er det forskelle der alligevel er vigtige at notere. 
 
 
De vigtigste forskelle, der giver sig til kende i surveyen, er i den forbindelse at 
 
• Færre piger end drenge svarer positivt til om de oplever at arbejde med spændende emner i 

naturfagene, dette ses dog mest udpræget på mellemtrinnet, mens forskellene ikke er så markante 
i udskolingen 

• Flere drenge end piger angiver, at de kunne tænke sig et arbejde inden for naturfagene efter skolen 
 
I rapportens afsnit behandler vi også dette tema mere detaljeret.
 
 

 
  
 
 

 

Koncentreret samarbejde 
omkring udvikling af udstilling. 
 
Aktiviteter der involverer 
undersøgelsen og løsningen af 
problemer danner ramme for 
udvikling af sprog, 
samarbejdskompetencer og 
faglig viden, og støtter samtidig 
interesseudviklingen. 

Foto: © Kata Fonden 
 



  

13 
 

  

LEAPS-projektet 

Foto: © Kata Fonden 



  

14 
 

LEAPS-PROJEKTET 
 
LEAPS-initiativet har til formål at gøre flere børn og unge interesseret i en naturvidenskabelig 
uddannelse, styrke børn og unges naturfaglige og tværfaglige kompetencer såsom problemløsning, 
kritisk tænkning og kommunikation, samt at øge læring og engagement hos elever generelt. 
LEAPS står for Læring og Engagement gennem Autentiske Projekter med fokus på Science, og målet er 
at skabe en række innovative modelskoler, der nationalt set kan inspirere andre skoler.  
 
Fire folkeskoler i Danmark deltager på nuværende tidspunkt i projektet. LEAPS-indsatsen sigter mod at 
de fire deltagende skoler udvikler sig til modelskoler. Det vil sige, at skolerne kan ses som inspiration til 
en ny måde at organisere pædagogikken og hverdagen på en skole samt et sted, hvor man kan se 
LEAPS-modellen i aktion.  
 
LEAPS-skoler følger en strategi, hvor naturfag og teknologi ikke dyrkes isoleret, men integreres med alle 
andre fag gennem en systematisk og projektbaseret pædagogik - ”project based learning”. Elever på 
LEAPS-skoler arbejder i løbet af skoleåret med tværfaglige projekter af 6-8 ugers varighed med særlig 
vægt på STEM-fagene.  
 
De deltagende skoler i LEAPS-initiativet er angivet nedenfor med starten for deres LEAPS-
implementering angivet i parentes:  

• Sønderskov-Skolen i Sønderborg (fra 2017)  
• Kvaglundskolen Signatur i Esbjerg (fra 2018)  
• Skolen på Herredsåsen i Kalundborg (fra 2019)  
• Herfølge Skole i Køge (fra 2019)  

 
At blive LEAPS-skole indebærer en komplet skoleomstilling, der i alt tager fem år, og som gennemføres i 
tæt samarbejde med Kata Fonden. Skolens lærere gennemgår et længerevarende kursus, hvor de 
uddannes til at undervise efter LEAPS-principperne, og skolens organisering af undervisningen tilpasses 
det pædagogiske grundlag i LEAPS. Den langsigtede strategi baseres på en varig praksisændring på 
skolerne, som er bæredygtig og fuldt implementeret ved afslutning af den 5-årige omstillingsproces.    
 
ERFARINGSUDVIKLING OG FØLGEFORSKNING  

LEAPS-teamet støtter og dokumenterer løbende udviklingen af praksis på de fire deltagende skoler. 
Samtidig gennemføres der følgeforskning, som omfatter løbende undersøgelse af centrale dimensioner 
i LEAPS-elevernes læring. 
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GRUNDKOMPONENTER I PÆDAGOGIKKEN, DEEPER LEARNING SKILLS OG 
PBL 

 
Ifølge projektets beskrivelse er pædagogikken på LEAPS-skolerne struktureret omkring seks komponenter, 
der tilsammen danner grundstrukturen i ethvert LEAPS-forløb. De seks grundkomponenter er:  

• Engagerende spørgsmål 
• Kickoff 
• Elevskabt produkt  
• Autentisk samarbejde 
• Udkast og respons  
• Fremvisning  

 
Engagerende spørgsmål. Ethvert LEAPS-forløb tager udgangspunkt i engagerende spørgsmål, som er knyttet 
til en virkelig problemstilling eller fænomen. Det engagerende spørgsmål skal skabe fremdrift i forløbet. Et 
engagerende spørgsmål kan have uddybende spørgsmål og relaterer til STEM-fagene. 
 
Kickoff. LEAPS-forløbet starter med et såkaldt kickoff. Det skal være engagerende, motiverende og 
inddragende for eleverne. Kickoffet afføder ofte nye spørgsmål og får eleverne til at leve sig ind i emnet. Det 
skal derfor bestå af noget særligt i forhold til forløbet. 
 
Elevskabte produkter. Under hele forløbet arbejdes med elevskabte produkter af høj kvalitet i forhold til 
elevens niveau og som eleven allerede fra starten ved hvad er. Eleven fremstiller produktet for at lære mere 
om et spørgsmål eller et emne. Produktet skal appellere til kreativitet og engagement. 
 
Autentisk samarbejde. For at engagere eleverne inddrages det omkringliggende samfund som 
samarbejdspartner og publikum for at styrke autenticiteten af elevernes arbejde. Det kunne være eksperter, 
som har en interesse eller faglig indsigt i det engagerende spørgsmål.  
 
Udkast og respons. Et LEAPS-forløb giver eleverne mulighed for at reflektere over egen læring ved at veksle 
mellem udkast og respons. Responsen kan være fra lærere og inddragede eksperter, men kan også foregå 
mellem eleverne.  
 
Fremvisning. LEAPS-forløbet afsluttes med at eleverne fremviser deres produkt for et autentisk publikum. 
Det kan være eksperter, forældre, lokalsamfund eller resten af skolen. Derved vurderes produktet af et 
relevant og autentisk publikum.  
 
TRE VÆSENTLIGE ELEMENTER 

Udover de 6 komponenter, har alle LEAPS-forløb fokus på yderligere tre centrale elementer: 
• Faglige mål. Synlige læringsmål er obligatoriske i LEAPS, og der opstilles således faglige mål knyttet 

til de enkelte fag, der indgår i forløbene. 
• Tværfaglighed. LEAPS har fokus på integration til STEM-fagene via en tematisk kobling mellem de 

humanistiske, praktisk/musiske og naturvidenskabelige fag. 
• Deeper Learning Skills. Der er øget fokus på elevernes kompetencer, som udgør en central 

hjørnesten i ethvert LEAPS-forløb, hvor samarbejde og læringsrefleksion er højt på dagsordenen. 
Deeper Learning integreres løbende i undervisningen og synliggøres for eleverne, så de opnår en 
forståelse for egen læreproces undervejs.   

 
DEEPER LEARNING SKILLS  

Som beskrevet ovenfor, arbejder LEAPS med at fremme Deeper Learning-kompetencer. Deeper Learning-
kompetencer omfatter en række grundlæggende færdigheds– og kompetenceområder, der går på tværs af 
alle fag. I LEAPS-projektet tages der afsæt i en forståelse af Deeper Learning Skills som er baseret på 
Hewlett Foundations definition af begrebet. Der tages udgangspunkt i følgende seks områder :  

• Mestre fagligt indhold 
• Kritisk tænkning og problemløsning 
• Samarbejde  
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• Effektiv kommunikation 
• Selvstyret læring 
• Uddannelsesmindset 

 
PROJEKTBASERET LÆRING (PBL)  

LEAPS-strukturen arbejder med elementer fra projektbaseret læring, og er inspireret af Buck Institute For 
Education. Buck Institute er en amerikansk organisation, der forsker i effekterne af PBL blandt andet 
inspireret af High Tech High, og uddanner lærere i at undervise efter PBL-metoden. Det kræver en større 
omstilling at undervise i pædagogikken bag projektbaseret læring, og de deltagende skoler gennemgår 
derfor en gradvis og systematisk omstilling til LEAPS, der omfatter alle facetter af skolens organisatoriske og 
pædagogiske grundlag.    
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Følgeforskningen 

Foto: © Kata Fonden 
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FØLGEFORSKNINGEN 
 
FØLGEFORSKNINGENS AKTIVITETER I PERIODEN 

AAU’s følgeforsknings aktiviteter omfatter i perioden 1. august 2019 – 1. juli 2020  
• Elevsurvey 
• Elevinterviews  
• Halvårlige responsmøder med skoler og LEAPS team 
• Formidlingsmæssige aktiviteter 

 
ELEVSURVEY 

Elevsurveyen gennemføres på alle klassetrin fra og med 4. til og med 9. klassetrin, og rummer 
spørgsmål der bidrager til at belyse følgeforskningens tre hovedspørgsmål: 

• elevernes interesse generelt i forhold til skolen og dens aktiviteter 
• elevernes interesse specifikt i forhold til naturfagene og naturfagsområdet 
• deeper learning skills 

 
Der er gennemført elevsurvey i følgende klasser 

• alle projektklasser fra 4. klassetrin til og med 9. klassetrin 
• klasser fra 4. klassetrin til og med 9. klassetrin, der endnu ikke er indrulleret som 

projektklasser, men bliver det i løbet af de kommende to år.  
 
De nævnte ikke-projektklasser indgår med en form for kontrolfunktion i følgeforskningen, i den forstand 
at der, efter selve projektet er tilendebragt, vil blive gennemført analyser, hvor resultater fra surveyen 
for projektklasser sammenlignes med resultater fra ikke-projektklasser.  
 
Det var både vigtigt og relevant at foretage en sammenligning af projektklasser med ikke-
projektklasser, men fortolkningen af resultaterne må dog tage hensyn til at undervisningen i ikke-
projektklasser (’kontrolklasser’) kan – og formentlig i et eller andet omfang vil - være påvirket af 
aktiviteter i projektklasserne. Den endelige sammenligning af projektklasse med ikke-projektklasser 
leveres først til sidst i projektet i afrapporteringen sammen med VIVE. 
 
ELEVINTERVIEWS 

Der gennemføres elevinterviews på alle klassetrin fra 1. klasse til og med 9. klasse. Interviewene 
omfatter interviews med projektgrupper samt interviews med eleverne to og to. De interviewes 
’årgangsvis’ i årgange der følger surveyens opbygning, dvs. følgende årgange: 

• de yngste, der omfatter 1., 2. og 3. klassetrin 
• mellemtrinnet, der omfatter 4., 5. og 6. klassetrin 
• udskolingen eller de ældste elever, der omfatter 7., 8. og 9. klassetrin 

 
Eleverne interviewes i grupper eller parvist.  
 
Der er i foråret 2019 interviewet i alt 59 elever fordelt over de tre ’årgange’, 11 elevpar og 10 grupper 
med 3-4 elever i hver. Der er interviewet lidt færre end planlagt, da nogle interviews måtte udskydes 
som følge af corona-situationen. 
 
I bilag 1 fremgår antal interviewede elever fra de enkelte årgange og også den kønsmæssige fordeling 
blandt de interviewede.  
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POPULATION OG RESPONDENTER 

LEAPS-projektet indebærer, at den projektbaserede undervisning indføres gradvis på skolerne og 
efterhånden kommer til at omfatte alle klasser. Populationen af LEAPS-elever er således ikke givet på 
én gang, men vokser gradvist. Interventionen starter heller ikke på samme tidspunkt i alle skoler. Én 
skole startede implementering i sommeren 2017, én startede i sommeren 2018 og to er startet i 
sommeren 2019.   
 
I rapportens kvantitative dele samt i bilag fremgår klasser og antal elever der indgår i survey og 
interviews.   
 
Informanterne er i forbindelse med interviews udvalgt i samarbejde med lærerne, således at elever og 
elev-grupper samlet set repræsenterer størst mulig diversitet i forhold til fagligt niveau og social 
baggrund, samt på begge punkter ligelig fordeling i forhold til køn. 
 
OPRETHOLDELSE AF ANONYMITET 

Der er i den periode, rapporten dækker, gennemført survey i samtlige nuværende LEAPS-projekt klasser 
i efteråret 2019, samt elevinterviews.  
For at opretholde anonymitet fremgår skolers navne ikke i forbindelse med de præsenterede data, 
ligesom klassetrin visse steder præsenteres som en årgang (f.eks. 7. 8. og 9. klasse som én årgang), 
idet der i det forløbne skoleår kun er en enkelt skole, hvor 9. klasserne indgår som projektklasser. 
 
DATAGRUNDLAGET I DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE 

Spørgeskemaundersøgelsen i LEAPS blev for første gang udsendt til alle elever - såvel projektklasser 
som ikke-projektklasser - på alle LEAPS-skolerne. Udsendelse foregik via et link til et SurveyXact-
spørgeskema eleverne skulle logge ind på. Her registrerede eleverne sig selv med navn og klasse. I alt 
blev spørgeskemaet, ifølge klasselisterne, udsendt til 1266 elever. Men da det er det samlede antal 
elever ifølge klasselisterne, er selve den reelle udsendelse af spørgeskemaet nok noget lavere. I alt 809 
besvarelser er indsamlet i spørgeskemaundersøgelsen i 2019, hvilket giver en svarprocent på 64%. 
Svarprocenten på de forskellige skoler varierer noget. Både elever, der har LEAPS og elever, der endnu 
ikke har LEAPS har svaret på spørgeskemaundersøgelsen, da den samlede kvantitative analyse 
indeholder et kontrolelement. Svarprocenten er i den lave ende i forhold til, hvad der acceptabelt i 
forhold til en undersøgelse af denne type og logistikken omkring afholdelsen og udførelsen vil blive 
ændret i spørgeskemaundersøgelsen i efteråret 2020. 
 
 
 
 
 
Efteråret 2019  
• Gennemførelse af survey i LEAPS-klasser på 

Sønderskov-skolen, Kvaglund skolen, 
Skolen på Herredsåsen samt Herfølge skole 
i november - december 2019. 

• Analyse og efterfølgende bearbejdning af 
surveyens resultater 

• Intern rapport februar 2020 
 
Foråret 2020 
• Justering af interviewguiden på baggrund af 

resultater fra efterårets survey 
• Elevinterviews med udvalgte elever i LEAPS-

klasser på alle fire projektskoler enten 
parvist eller i projektgrupper 

• Bearbejdning af elevinterviews i NVIVO 

Pga. sundhedskrisen i foråret 2020 er der sket 
følgende tilpasninger i gennemførelsen af 
elevinterviews: 
• På én skole interviewedes elever i 

afgangsklasser digitalt i foråret 2020, 
øvrige interviews på skolen er udskudt til 
efteråret 2020 

• På én skole er samtlige elevinterviews 
gennemført digitalt 

• På to skoler er interviewene gennemført 
som planlagt ved med besøg på skolerne 

 
Skoleresponsmøder og responsmøder med 
LEAPS teamet 

• Disse er gennemført digitalt i løbet af 
april måned 2020 

SAMLET OVERSIGT OVER FØLGEFORSKNINGSAKTIVITETER I PERIODEN 
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Teoretisk baggrund 

Foto: © Kata Fonden 
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Der måles op og 
beregnes. 
 
Mange aktiviteter giver 
aktiv erfaring med både 
naturfaglige, sproglige 
og andre 
vidensområder på en 
gang. 

TEORETISK BAGGRUND 
  
FØLGEFORSKNINGENS TEORETISKE AFSÆT 

Følgeforskningen, der er tilknyttet LEAPS- projektet, har som formål at fokusere på elevernes læring og 
udviklingen af interesse i tilknytning til projektets aktiviteter. Der fokuseres på de tre tidligere nævnte 
dimensioner: Interesse generelt, interesse i naturfag og udviklingen af generelle kompetencer eller 
dybdelærings-kompetencer, i projektet begrebsliggjort ved ’deeper learning skills’. 
 
I arbejdet med begge disse dimensioner trækker LEAPS på traditioner for projektbaseret læring og 
pædagogik.  
 
I denne rapport fokuseres på undersøgelser af interesse generelt og inden for naturfagområdet samt på 
faser i udviklingen af denne. Dette danner baggrund for præsentationen af de empiriske resultater fra 
perioden. 
 
I den årlige rapport fra følgeforskningen fra august 2019 indgår teoretiske afsnit om begrebet 
interesse, om engagement og projektbaseret læring og pædagogik, disse afsnit kan læses i Bilag 2 til 
denne rapport. 
 
Mindre dele af afsnittet om interesse i denne rapport (resultater fra internationale undersøgelser på s. 
23) indgår også i rapporten fra 2019. 
 
 
 

  

Foto: © Kata Fonden 
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UNDERSØGELSER AF INTERESSE 
Elevers interesse inden for det naturfaglige område er gennem årene adresseret i en del undersøgelser, 
såvel undersøgelser gennemført alene i en dansk kontekst, som undersøgelser af et mere internationalt 
og komparativt design. Vi opridser her udvalgte resultater fra nogle af disse, af særlig relevans for 
følgeforskningen idet vi fokuserer på resultater ang. elevers faglige udvikling og dets samspil med 
interesse. 
 
FAGLIG UDVIKLING OG INTERESSE ER FORBUNDNE 

I den årlige rapport fra følgeforskningen fra august 2019, opsummerede vi resultater fra forskningen 
inden for områder, der beskæftiger sig med elevers og studerendes faglige udvikling, interesse og 
engagement, idet vi fokuserede vi på de dele af resultater fra undersøgelserne, der specifikt 
omhandlede interesse og engagement. Dette kan læses i årsrapporten fra 2019 og i bilag 2. 
 
Imidlertid udgør elevernes faglige forudsætninger et vigtigt element i relation til interesse og 
engagement, såvel i tilblivelsen som i udviklingen og fastholdelsen heraf. Tillige - og måske særlig 
relevant i tilknytning til projektets og følgeforskningens formål – spiller det også en vigtig rolle i forhold 
til unges senere valg af uddannelse og beskæftigelse. Man kan formulere det sådan, at den faglige 
udvikling, samt interesse og engagement er forbundne størrelser. På den ene side spiller interessen og 
engagementet en central rolle for den faglige udvikling, men på den anden side vil også den faglige 
udvikling i sig selv få stor indflydelse på og betydning for interessen og udviklingen af denne, samt 
desuden også for engagementet.  
 
Yderligere vil det, der opleves som ens faglige styrkesider få stor betydning for valget af uddannelse og 
beskæftigelse, og vil derved også, særligt på de ældste klassetrin, kunne afspejle sig i forbindelse med, 
eller komme til udtryk gennem det, der kan betegnes som anvendelsesorienteret interesse. 
 
Vi vil derfor i denne rapport inddrage dele af relevante undersøgelser, der også omhandler dette. 
 
DANSKE ELEVERS FAGLIGE PRÆSTATIONER I MATEMATIK OG NATURFAG/TEKNOLOGI I 
INTERNATIONALE UNDERSØGELSER 

Danske skolelever har været deltagere i flere internationale undersøgelser af elevers faglige 
præstationer og udvikling inden naturfagsområdet. Herunder også undersøgelser i matematik, der er 
gennemført gennem de senere årtier. De dominerende, mest kendte og hyppigst refererede af denne 
type undersøgelser omfatter: 
• OECDs undersøgelser i regi af ’Programme for International Student Assessment’ (PISA), der 

gennemføres hvert fjerde år 
• IEAs (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) undersøgelse ‘Trends 

in International Mathematics and Science Study’ (TIMMS), der også gennemføres hvert fjerde år 
 
PISA undersøgelserne har som deres eksplicitte formål at informere policy (PISA, 2020), og finder også 
anvendelse i politiske beslutningsprocesser verden over.  
 
IEAs undersøgelser har ikke et sådant eksplicit formål, men finder dog anvendelse i nationale politikker 
på måder, der på visse punkter kan sammenlignes med PISA studierne. I begge typer undersøgelser 
indgår ud over analyser knyttet til elevernes faglige læring og udvikling også analyser af disse temaer 
set i lyset af forskellige parametre så som elevernes sociale og etniske baggrund, læsekompetencer og 
lign. 
 
I det følgende refereres resultater fra nogle af de seneste af disse undersøgelser inden for 
naturfagsområdet 
 
TIMMS 

Resultaterne fra TIMMS undersøgelsen publiceret 2015 (resultater fra undersøgelsen 2019 er 
desværre ikke publiceret i skrivende stund, TIMMS 2020), viste at danske elever i den internationale 
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sammenligning generelt klarer sig rigtig fint. Hvad der er særlig positivt er dog, at de gennem de 
seneste undersøgelser der dækker perioden 2007 – 2015 har forbedret deres faglige præstationer på 
stort set alle de parametre, der måles. 
Der måles inden for to hovedområder: det faglige og det kognitive. Fagområdet matematik omfatter 
inden for det faglige hovedområde temaerne: tal, geometri og datapræsentation. Fagområdet 
’natur/teknologi’ omfatter temaerne: Biovidenskab, naturvidenskab og geografi. Det kognitive område 
omfatter temaerne: Viden, anvendelse, ræsonnering.  
 
TIMMS undersøgelsen 2015 viser som nævnt, at danske skolelever klarer sig rigtig fint. Dog finder man 
inden for fagområdet matematik i 2015 en mindre, men statistisk signifikant forskel til fordel for 
drengene, der altså præsterer lidt bedre end pigerne. Der er også en lille – men ikke signifikant – 
forskel til drengenes fordel i natur/teknologi i resultaterne blandt danske elever. 
 
Desuden er der store forskelle, når det, man i rapporten betegner som ’etsprogede’ elever, 
sammenlignes med ’to-sprogede’, hvor de to-sprogede ikke klarer sig lige som godt og deres resultater i 
TIMMS er faldet stærkt fra undersøgelsen 2007 og til undersøgelsen 2015 (Allerup et al., 2016 s. 4).  
 
Et sådant resultat er væsentligt og bør i princippet indtænkes i analyserne af elevernes interesse for 
skolen generelt, deres interesse for det naturfaglige område og teknik, matematik samt desuden også i 
forhold til deres ønsker om uddannelse og beskæftigelse og valg og muligheder generelt efter 
grundskolen. Dette vil dog først blive muligt i den allersidste del af følgeforskningen, hvor elevernes 
familiemæssige baggrund også vil kunne indgå.  
 
Analyser relateret til sprog og familiemæssig baggrund indgår således ikke i denne rapport, da 
datagrundlaget er for begrænset.  
 
PISA 

Resultaterne fra TIMMS, når man ser på det generelle billede, er således forholdsvist positive. 
Resultaterne fra seneste PISA undersøgelse, publiceret 2018, viser desuden at danske elevers 
performance i matematik og naturfag har holdt sig nogenlunde stabilt siden 2003. Danske elevers 
performance ligger under Finlands, men ellers generelt på linje med de andre nordiske lande. 
 
Også i PISA undersøgelsen ses en mindre kønsforskel i matematik i drengenes favør, og der er også en 
mindre kønsforskel inden for naturfag, men her i pigernes favør (Christensen, 2019, s. 5). 
 
I den særlige version af PISA undersøgelserne der blev publiceret 2015, var der fokus på elever med 
anden etnisk baggrund end dansk, og analyserne her viste, at elever med anden etnisk baggrund end 
dansk (1. og 2. generations indvandrere) som gennemsnit præsterede lavere end elever med etnisk 
dansk baggrund (Undervisningsministeriet, 2015, s. 1). 
 
Idet sproglige færdigheder spiller en rolle i alle fag, er det som sådan ikke nogen overraskelse, at elever 
med anden baggrund end dansk møder større udfordringer – undersøgelserne bidrager til at synliggøre 
de udfordringer der er, og det er en væsentlig faktor at forholde sig til pædagogisk. 
 
Som nævnt ligger det på nuværende tidspunkt desværre uden for følgeforskningens muligheder at lave 
egentlige analyser inden for dette ellers meget relevante område. 
 
 
TILTRO TIL EGNE EVNER OG FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN 

PISA 2015 beskæftiger sig også med elevernes tiltro til egne evner i en naturfagskontekst (Sørensen & 
Dohn, 2015, s. 99ff). Dette tema kan anses som væsentligt i denne sammenhæng, idet det – hvilket 
der kommes ind på senere - spiller en rolle både i forbindelse med interesseudviklingen og med valget 
af uddannelse efter skolen. 
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Analysen af resultaterne fra PISA 2015 viser her, at danske elever sammenlignet med elever i de øvrige 
nordiske lande har en relativt høj - eller positiv - tiltro til egne evner i en naturfagskontekst (Sørensen & 
Dohn, 2015, s. 100).  
 
PISA 2018, der beskæftiger sig med temaet mere generelt, viser også en positiv tiltro til egne evner 
blandt danske elever (generelt) i den internationale sammenligning (Christensen et al., 2019, s. 165) 
 
INTERESSE
Selvom målingerne i de internationale undersøgelser altså synes at vise positive resultater, mht. 
danske elever faglige præstationer, udviser undersøgelserne samtidig nogle modsætningsfyldte 
resultater, hvad angår ønsker om uddannelse, idet kun en relativt lav andel ønsker eller har 
forventninger om at vælge en uddannelse eller beskæftigelse med naturfagligt indhold efter 
grundskolen. 
 
UNDERSØGELSER AF INTERESSE FOR NATURFAG 

Blandt de internationale undersøgelser viser f.eks. den seneste offentliggjorte undersøgelse fra 
Programme for International Student Assessment (PISA), at danske elevers interesse for naturfagene i 
international sammenhæng er høj, faktisk blandt de højeste i gruppen af deltagende lande i 
undersøgelsen. Et andet lignende internationalt studie, Trends in International Mathematics and 
Science Study (TIMMS) 2015, viste tilsvarende blandt danske elever i 4. klasse, at en meget høj andel 
(82% af de deltagende elever) svarer positivt til om de kan lide natur/teknologi (Allerup et al. 2016, s. 
96).  
 
Interessant nok pegede analyser i denne undersøgelse også på en mulig positiv sammenhæng mellem 
interesse og faglige præstationer (Allerup et al., 2016, s. 97). Man skal dog være varsom med hvordan 
der konkluderes på baggrund af resultater som disse, idet vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der 
kendetegner en sådan evt. sammenhæng - altså er det interessen der kan føre til højere performance, 
eller betyder høj performance at man også er mere tilbøjelig til at opleve interesse. Teoretisk set vil de 
to forhold formentlig begge spille en rolle. 
 
En nyere undersøgelse gennemført i regi af Tænketanken DEA (Jørgensen et al., 2019), synes dog ikke 
at afspejle samme høje grad af interesse for naturfagene blandt elever i 4.-5. klasse og 8.– 9. klasse. 
Ser man på de grupper elever der svarer, at de ”Kan rigtig godt lide” naturfag, drejer det sig blandt 
elever i 4.—5. klasse om 45% og i 8. –9. kl. om 26% (Jørgensen et al., 2019, s. 30). Interessen er altså i 
denne undersøgelse lavere blandt de ældste elever end blandt de yngre i 4.-5. klasse, næsten halveret. 
 
Et litteraturstudie af undersøgelser inden for området finder, at ”den meningsskabende interaktion med 
og omkring et fagligt indhold” (Nielsen, 2017, s. 24) kræver, at det faglige indhold i sig selv, 
interaktionen med og anvendelsen af det hver især alle skal opleves som havende relevans i en eller 
anden form. En sådan relevans kan i høj grad etableres gennem oplevelsen af at kunne anvende 
indholdet til noget. Herunder kunne dette også være i forbindelse med en ønsket uddannelse. 
 
VALG AF UDDANNELSE MED NATURFAGLIGT INDHOLD 

Imidlertid er danske skoleelever ikke så tilbøjelige til at ville vælge en uddannelse inden for det 
naturfaglige område, og i PISA undersøgelsen (2015) ligger danske elever meget lavt blandt alle 
deltagende lande, hvad angår forventning om at ”arbejde med et job med et indhold af naturvidenskab 
som 30-årig” (Sørensen & Dohn, 2015, s. 85). 
 
Hvad angår etnicitet, viser PISA etnisk meget interessant, at eleverne med anden etnisk baggrund end 
dansk angiver meget høj interesse for naturfagene, særligt blandt 1. generationsindvandrere, og denne 
er højere end blandt etnisk danske elever.  
I forhold til forventninger til uddannelse, er der også en højere andel blandt eleverne med anden etnisk 
baggrund end dansk, der forventer som 30-årige at have en uddannelse og en beskæftigelse med 
naturfagligt indhold, når disse sammenlignes med elever med etnisk dansk baggrund (Greve & Krassel, 
2017, s. 72) 
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Det er på den baggrund relevant at beskæftige sig nærmere med fænomenet ’interesse’ både rent 
begrebsmæssigt og fra et teoretisk perspektiv, altså forståelser af, hvad der ’er’ som fænomen, samt – 
og måske især – hvordan interesse udvikles, og hvad der spiller en rolle i forhold til dette. Det følgende 
omhandler, hvad teori og forskning siger om dette, herunder hvad der karakteriserer faser eller trin i 
udviklingen af interesse, og hvilken rolle pædagogikken spiller i den forbindelse.
 
FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE 
Ligesom interesse kan ytre sig og komme til udtryk på forskellige måder, er der også forskere, der har 
beskæftiget sig med at identificere og skelne mellem forskellige trin eller faser i udviklingen af 
interesse. Faser, der samtidig også afspejler interesse i dens forskellige former, og hvordan disse 
forbinder sig med hinanden. 
 
I sådanne teoretiske beskrivelser redegøres for, hvordan interesse - lidt kort formuleret – er 
kendetegnet ved følgende træk: er til stede allerede ved fødslen som det, der driver vigtige 
udviklingsprocesser hos barnet, er baseret på neurale processer, og producerer bestemte følelser såvel 
som en tendens til at agere formålsrettet i forhold til genstanden for interesse (Reeve et al. 2015, s. 
80).  
 
Interesse rummer således såvel affektive som emotionelle og kognitive elementer (Reeve et al., 2015, 
s. 79). Faserne i interesseudviklingen kan derfor hos børn og unge også ses som relateret til trin i netop 
deres affektive, emotionelle kognitive og udvikling, i den forstand at børn og unge i forskellige aldre har 
forskellige viden om verden, forskellige kognitive færdigheder, forskellige motiver for deres handlinger 
osv.  
 
Men faserne kan på den anden side også betragtes fra et mere generelt perspektiv i forhold til træk, 
der går igen i forhold til udviklingen af interesse på tværs af alderstrin mv. – om end det reelt ikke kan 
lade sig gøre at adskille en sådan udvikling fra den aldersmæssigt relaterede udvikling. 
 
EN MODEL MED FIRE FASER 

Visse forskere inden for området, der har beskæftiget sig med identifikationen af sådanne generelle 
træk ved udviklingen af interesse, har også knyttet dette til naturfagsområdet. På baggrund af analyser 
af en lang række forskningspublikationer beskriver to amerikanske forskere, Susanne Hidi og K. Ann 
Renninger, fire trin eller faser i denne (Hidi & Renninger, 2010, s. 114ff; Petersen, 2012). 
 
Fase 1: Trigget situationel interesse 
Dette er det første trin, det trin hvor en interesse sættes i gang så at sige, den trigges af noget. Dette 
’noget’ kan være knyttet til såvel tekster som til aktiviteter af forskellige slags. Disse rummer måske en 
oplevet inkongruens, noget overraskende eller noget der opleves at have en særlig personlig relevans. 
Den foranlediges ofte, men ikke altid, via ydre stimuli.  
 
Set fra et pædagogisk perspektiv er det interessant, at de også finder, at forhold der kan støtte dette 
f.eks. er aktiviteter der involverer gruppeaktivitet, gåder og IT-medieret aktivitet (Hidi & Renninger, 
2010, s. 114) 
 
Fase 2: Stabil situationel interesse 
Denne fase kan følge efter fasen med trigget interesse, men medens den triggede interesse kan være 
mere flygtig og noget momentant, er den stabile interesse karakteriseret ved at den involverer og ytrer 
sig som vedvarende og fokuseret opmærksomhed over tid.  
 
Set fra et pædagogisk perspektiv viser deres analyser at den stabile situationelle interesse styrkes og 
bevares gennem meningsfyldte aktiviteter, og at det er processer, der ofte, men dog ikke altid, styrkes 
gennem ydre facilitering. 
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Fase 3: Spirende individuel interesse 
Denne fase, der kan følge efter den stabile situationelle 
interesse, er karakteriseret ved, at der nu kan ses en 
relativt vedvarende disposition for gentagende at søge 
mod bestemte aktiviteter eller bestemt undervisning.  
 
Den er yderligere karakteriseret ved positive følelser over 
for aktiviteten, temaet eller genstanden for interesse, og 
der ses også udvikling af viden herom.  
 
Personen med en gryende individuel interesse vil tendere 
til at søge mod aktiviteter der involverer genstanden for 
interessen, og vil også begynde selv at generere spørgsmål 
og anlægge en undersøgende tilgang til det. 
 
Set fra et pædagogisk perspektiv synes den spirende 
individuelle interesse ikke i samme grad som de to 
foregående faser at være betinget af ydre støtte. Snarere 
ses det, at personen på eget initiativ søger mod det, der er 
interesse for. Men den vidensudvikling, der samtidig finder sted kan også betyde, at interessen skifter 
karakter efterhånden som der udvikles dybere grader af forståelse. 
 
Fase 4: Veludviklet individuel interesse 
Den veludviklede interesse er karakteriseret ved at være en relativt vedvarende disposition for at 
engagere sig i bestemte aktiviteter, knyttet til interessen, over længere tid. 
 
Erfaringerne og oplevelserne fra foregående aktiviteter med det, der er genstanden for interessen, har 
betydet udvikling af positive følelser, ligesom der er sket yderligere udvikling af viden og værdier, 
sammenlignet med fase tre. Der vil i meget høj grad, men ikke udelukkende, være tale om 
selvgenereret aktivitet, der altså ikke er foranlediget af ydre påvirkninger. 
 
Set fra et pædagogisk perspektiv kan aktiviteter, der giver mulighed for fordybelse og udforskning, samt 
befordrer vidensudvikling, føre til yderligere konsolidering og udvikling af interessen. 
 
PÆDAGOGISK FACILITERING AF UDVIKLING AF INTERESSE 

Reeve et al. (2015) beskriver en række pædagogiske betingelser eller initiativer, der kan bidrage i 
interesseudviklingen. Her nævnes f.eks. ’problemet’, netop som et godt udgangspunkt, hvortil kan 
knyttes såvel en række relaterede spørgsmål til undersøgelse eller andre aktivitetsformer som f.eks.: 
 
- Indhentning af eller præsentation af ny information 
- Forestillinger om ’hvad hvis…’ 
- Gåder, mysterier og andet til løsning 
- Identifikation af manglende viden om noget 
- En udfordring: kan man gøre dette? Kan du gøre dette 
 

FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE 
 
Forskere, der har beskæftiget sig med 
’interesse’, påpeger forskellige faser eller trin i 
udviklingen heraf. Det at ’trigge’ interessen 
anses i den forbindelse som væsentligt, og 
som udgangspunktet for over tid at udvikle en 
stabil og mere permanent interesse. 
 
Her fremhæves samtidig det situationelle som 
vigtigt mht. at initiere en gryende interesse. 
Det at skabe en første nysgerrighed danner 
altså grundlag for på længere sigt at kunne 
etablere en stabil interesse.  
  

(Hidi & Renninger, 2006) 
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FASER I UDVIKLING AF INTERESSE OG NOGLE PÆDAGOGISKE HOVEDPUNKTER 
 
Sammenfattende kan man sige at vigtige temaer er: overraskelse og inkongruens, positive oplevelser, 
udfordringer og oplevelsen af mening er vigtige kernebegreber. 
 
• Interesse kan trigges gennem oplevelsen af overraskelse, en inkongruens, noget der skaber 

nysgerrighed, og kan faciliteres pædagogisk f.eks. gennem aktiviteter der involverer 
gruppeaktivitet, arbejde med problemer og lign.  

• Interessen er på de første trin meget situationel, og kan styrkes gennem aktiviteter der opleves 
som meningsfyldte og som lægger grunden for positive oplevelser med aktiviteter knyttet til 
interessen 

• Den gryende individuelle interesse er i nogen grad drivkraft for selvgenereret aktivitet, men støtte 
fra det ydre miljø og positive oplevelser er vigtigt for yderligere udvikling, dette kan ske i form af 
aktiviteter der udfordrer og gennem aktivitet med jævnaldrende og involvering f.eks. af eksperter. 

• Den veludviklede individuelle interesse er i høj grad karakteriseret ved selvgenereret aktivitet. 
Denne aktivitet er forudsat af positive oplevelser og erfaringer, samt oplevelsen af meningsfyldte 
aktiviteter, der udfordrer og skaber yderligere vidensudvikling og konsolidering 
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RESULTATER FRA FØLGEFORSKNINGEN 
 
I lignende studier, der anvender flere datakilder ift kvalitative og kvantitative data, kan en væsentlig 
pointe være at udføre analyserne enkeltvis og i deres egen ret, men efterfølgende at give mulighed for 
at sammenholde disse (Nielsen, 2017). Derfor præsenterer dette afsnit resultater fra survey og 
fokusgruppeinterview, således at analysens resultater formidles hver for sig, men sammenholdes inden 
for de tre tematikker/hovedspørgsmål. Herunder præsenteres først lidt uddybende om spørgeskemaets 
metodik, og indsigt i faktoranalyse-arbejdet, som er en ny del, ift sidste årsrapport. Derefter bliver 
analyseresultaterne gennemgået og kommenteret i de følgende tematiske afsnit i rapporten, hvor 
afsnittet starter på skoleniveau og dernæst dykker ned i indskoling, mellemtrin og udskoling.  

SPØRGESKEMAETS METODIK FOR 2019 DATA  

I efteråret 2019 blev den første samlede spørgeskemaundersøgelse kørt på alle fire LEAPS-skoler. 
Dette giver mulighed for mere pålideligt at sige noget om elevernes oplevelse af skolen generelt, 
naturfagene og deres interesse i den forbindelse, samt hvordan de oplever LEAPS. Det er vigtigt at 
understrege at spørgeskemaundersøgelsen kun afdækker elevernes oplevelse og resultaterne kan med 
fordel trianguleres med andre datakilder herunder lærernes oplevelse af både elevernes naturfaglige 
interesse og af LEAPS-aktiviteterne på skolerne. Hverken lærerne eller observationer af klasserummet 
er en direkte del af AAU følgeforskningen, og det vil derfor være partnerne i projektet, der har mulighed 
for at kigge grundigere på denne triangulering. 
 
I indeværende afrapportering er der for første gang inddraget en faktoranalyse, Det er et af de 
elementer spørgeskemaundersøgelsen åbner op for i takt med at et større datamateriale er indsamlet. 
En faktoranalyse kan hjælpe med til at generere indeks, der siger noget om forskellige fænomener over 
tid og kan lettere sammenholdes med eksempelvis interventionsvariable (specifikke spørgsmål omkring 
LEAPS o.lign.). Vi har aggregeret et sådan indeks (faktor), der siger noget om elevernes interesse for 
natur/teknologi. Dette indeks er et gennemsnit (mean score) og viser således en samlet score for 
eleven for alle de spørgsmål, der kan siges at tilhøre interesse for natur/teknologi.  
 
Den første faktor der vil blive redegjort for, er faktoren Interesse for Natur/Teknologi (NT), som vedrører 
4. - 6. klasse. NT-faktoren er sammensat af følgende seks spørgsmål: 

• Det vi lærer i natur/teknologi kan jeg bruge til noget i hverdagen 
• Det vi arbejder med i natur/teknologi betyder, at jeg forstår mange ting i hverdagen  
• Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor natur/teknologi 
• Jeg læser om emner indenfor natur/teknologi i min fritid 
• Jeg følger med i emner indenfor natur/teknologi i min fritid (i bøger, i tekster) 
• Jeg ser udsendelser om emner inden for natur/teknologi i min fritid 

Faktoranalysen for 7. – 9. klasse fokuserer på spørgsmål relateret til interesse for naturfagene. 
Følgende syv spørgsmål er blevet udvalgt og aggregeret til en samlet faktor Interesse for Naturfag:   
 

• Jeg læser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid 
• Det vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) kan jeg bruge til noget i min hverdag 
• Det vi arbejder med i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) betyder, at jeg forstår min 

hverdag bedre 
• Jeg følger med i emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid 
• Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og 

geografi) i min fritid 
• Jeg ser udsendelser om emner inden naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid 
• Vi arbejder med spændende emner i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) 

 
Andre relevante spørgsmål er fravalgt for at sikre den højeste reliabilitet for faktoren. Den aggregerede 
faktor Interesse for Naturfag er således en gennemsnitlig faktor, bestående af gennemsnittet af det 
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enkelte spørgsmål, der er indeholdt i faktoren. Manglende besvarelser (missing values) er blevet 
erstattet med gennemsnittet fra de andre besvarede spørgsmål i faktoren. Til forskel fra faktoren N/T i 
4.-6. klasse har vi i faktoren Naturfag for 7.-9. klasse indlemmet et spørgsmål der omhandler 
oplevelsen af naturfagsundervisningen. En sådan indlemmelse passer godt med det man ved om 
elevers udvikling af abstrakte begreber og evnen til at koble begreber fra undervisningen til 
hverdagslivet. Man må her forvente at interessen både er i tilstede i forhold til skolens aktiviteter og 
udenfor. 
 
Andre relaterede spørgsmål blev fravalgt da inkorporeringen af disse ville resultere i en for lav 
reliabilitet. Der er skabt en aggregeret faktor Interesse for NT ud fra gennemsnittet af de respektive 
spørgsmål. Manglende besvarelser (missing values) er blevet erstattet med gennemsnittet fra de andre 
besvarede spørgsmål i faktoren.  

I de følgende rapporter (når den næste fulde spørgeskemaundersøgelse er udført i E2020) vil denne 
faktor blive sammenholdt med udviklingen fra de tidligere år og med relevante kritiske LEAPS-
interventionsvariable. Reliabiliteten af faktoren vil også stige i takt med at datamængden bliver større.  
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GENEREL INTERESSE I SKOLEKONTEKSTEN 
 
Der er endnu ikke lavet en aggregeret faktor ift emnet generel interesse. Det er datasættet ikke robust 
nok til. Det er til gengæld muligt og interessant at studere nogle af de enkelte spørgsmål på tværs af 
skoler men på de enkelte trin. Det indblik giver vi i det nedenstående, hvorefter vi beskriver analysens 
resultater på basis af indskoling, mellemtrin og udskoling.  
 
Til spørgsmålet ”Jeg arbejder med spændende ting i skolen” kan vi se følgende billede for 4.- 9. klasse.  
Dette spørgsmål har vi valgt at kalde Interesse for skolen, men det er endnu ikke aggregeret sammen 
med andre spørgsmål i en samlet faktor omkring interessen for skolen.  
 

 
Figur 1 Spørgsmålet "Jeg arbejder med spændende ting i skolen" fordelt på årgange 

I forhold til ovenstående cirkeldiagrammer kan vi se at elevernes besvarelse meget fint svarer til det 
andre undersøgelser og vores kvalitative materialer viser: at interessen for skolens aktiviteter er 
faldende i løbet af skoletiden. Vi kan se at godt 71% af eleverne i 4. klasse indikerer, at de arbejder 
med spændende ting i skolen. Dette falder til godt 67% i 5. klasse, til godt 52% i 6. klasse, til godt 43% 
i 7. klasse, til godt 36% i 8. klasse. I 9. klasse kan vi se en stigning til godt 40%. Dette symptomatiske 
fald i interessen er kendt fra mange andre undersøgelser (Bang et al., 2020). Generelt kan vi altså 
konstatere at eleverne, der har svaret på spørgeskemaet udviser samme svarmønstre som andre 
elever. Vi kan ligesom vi vil se ved faktoranalysen senere, se at 8. årgang skiller sig ud.   
 
Kigger vi på spørgsmålene omhandlende LEAPS, så er det relevant at kigge på 4. og 7. klasserne på alle 
skoler, da alle disse klasser har LEAPS pt. Først i spørgeskemaundersøgelsen i E2020 kan vi pålideligt 
sammenligne disse variable på de forskellige årgange.  
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Figur 2 Spørgsmålet "Jeg kan lide at arbejde med LEAPS" 4. klasse 

Vi kan se at langt størstedelen af eleverne er begejstrede for LEAPS i 4. klasse. Dette er et godt 
udgangspunkt i forhold til etableringen af LEAPS-rutiner og arbejdsvaner mm., når man kommer 
længere op i skolen.  
 
Kigger vi på 7. klassernes forhold til LEAPS (udtrykt ved et enkelt spørgsmål) kan vi se følgende billede 
 

 
Figur 3 Spørgsmålet "Jeg kan lide at arbejde med LEAPS" 7. klasse 

Vi kan se en lidt mere moderat begejstring hos 7. klasserne end den vi så for 4. klasserne. Men kun 
meget få elever indikerer, at de ikke bryder sig om LEAPS på begge årgange. Det er interessant at se at 
de elever, der har haft LEAPS i længst tid (7. klasse) er dem der er mindst negative overfor LEAPS.  
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1. - 3. KLASSETRIN 
Følgeforskningen fra den periode denne rapport dækker, viser, i forlængelse af de første og foreløbige 
fund præsenteret i den første årlige rapport (august 2019), hvordan interesse generelt blandt eleverne 
på de yngste klassetrin (1. – 3. klasse) er karakteriseret ved at være stærkt situationel, dette i særlig 
grad blandt de aller yngste.   
 
Børnene har som udgangspunkt på dette alderstrin en naturlig 
og umiddelbar interesse i deres omverden og nysgerrighed og 
undren over for dens fænomener og sammenhænge. Man kan 
sige, at de medfødte anlæg kommer meget tydeligt til udtryk. 
Dette afspejler sig også i deres tilgang til skolens aktiviteter, 
som de generelt er interesserede i. Men der er samtidig tale om 
en interesse. der er meget kontekstbundet og dermed også 
meget påvirkelig over for de sammenhænge aktiviteter udspiller 
sig i.  
 
Erfaringer, oplevelser og udviklinger på dette alderstrin har en 
helt særlig betydning udviklingsmæssigt, ved at lægge grundlag 
for og spille en central rolle i den fortsatte og mere varige udvikling af interesse. 
 
Beskrivelser og analyser i dette og følgende afsnit baserer sig på elevinterviews gennemført foråret 
2020 (jf. bilag 1) samt elevinterviews fra foråret 2019, der er kodet og analyseret med brug af NVIVO, 
 
LEAPS AKTIVITETER OG FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE GENERELT BLANDT DE YNGSTE  

Interviewene med elever på 1. og 2. klassetrin afspejler især, hvordan interesseudviklingen giver sig til 
kende i dens første fase, som beskrevet af Hidi & Renninger (se afsnittet herom) – dvs. som ’trigget 
situationel interesse’. 
 
Analysen viser i samtlige interviews, der er lavet – både 2020 og 2019 – hvordan eleverne gribes af og 
udtrykker interesse for aktiviteter spontant og umiddelbart, f.eks. fordi noget opleves som ’sjovt’ og lign. 
De henviser her også til samværet med deres klassekammerater, som er en væsentlig kontekst for 
sådanne oplevelser og for erfaringsudvikling generelt.  
 
I og med at det at trigge interesse anses som grundlaget for at udvikle en gryende interesse, og positive 
erfaringer samtidig spiller en central rolle i dette, kan man sige at trivsel (dvs. det situationelle) dermed, 
ved således også at have betydning for udviklingen af den grundlæggende interesse for skolen, spiller 
en selvstændig og speciel rolle på de yngste klassetrin – og jo samtidig kan anses for helt centralt 
generelt gennem hele skoletiden. 
 
ERFARINGER GENNEM KROP OG SANSER  

At børnene er fuldt optaget af at gøre sig erfaringer både med sig selv og med deres omverden afspejler 
sig i den generelle interesse-udvikling. Her spiller brugen af krop og sanser, det at opleve og erfare, 
hvad man kan, og ikke kan, og det at udvide sin formåen så at sige, prøve sig selv og sine evner af og 
blive bedre, en meget vigtig rolle.  
 
Det afspejler sig i citaterne og beskrivelserne som de nedenstående fra elever i 1. klasse. Eleverne 
svarer her på spørgsmål om, hvilke af de aktiviteter, de har haft, de synes bedst om og som de kunne 
tænke sig at prøve igen og hvorfor.  
 
En pige fortæller om det at udfolde sig æstetisk og kreativt, som er noget hun gerne vil gøre igen, og 
fortæller om en tegneserie, hun har lavet: 
 
Det var sjovt at male noget. Og tegne. 
Det er en tegneserie [viser tegneserien frem]. Det er sjovt at lave og at tegne. (Pige, 1. klasse) 

Elev om opgavesamarbejde 

Jeg synes, det er spændende 
at være sammen, fordi at så er 
man ikke er sådan helt alene, 

og man ikke når noget. (Pige 1. 
klasse). 
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En dreng beskriver en aktivitet med længespring, som noget han kunne tænke sig at prøve igen.  
 
Jeg vil gerne springe længdespring, fordi jeg ved, at jeg kan springe længere nu. (Dreng, 1. klasse)  
 
Det, at have lyst at prøve noget igen – og dermed fordybe sig mere i det, få flere erfaringer med det, 
eller måske få bekræftet en erfaring – kan ses som et udtryk for det aller første trin i 
interesseudviklingen, som her knytter sig til fysisk aktivitet.  
 
De skabende aktiviteter, hvor eleverne producerer noget, der kan bruges eller afprøves til et formål, 
hvor de ser konkrete resultater af egne aktiviteter, f.eks. også i form af et spring, et kast eller lign. 
fanger børnenes interesse. Her ses også hvad der virker befordrende for et længerevarende 
engagement, hvor altså interesse omsættes i fordybelse og aktivitet. Dette knytter sig f.eks. til det at 
gøre noget bedre eller at afprøve nye muligheder. 
 
Udfordringerne skal matche det børnene magter, og under hensyn til hvor lang tid de på dette alderstrin 
kan være koncentrerede – dette spiller en rolle også for det længerevarende engagement. En dreng 
fortæller om en tegne-aktivitet, han ikke var så glad for, og forklarer hvorfor: 
 
Der skulle bruges meget tid på det. (Dreng 1. klasse) 
 
En anden dreng fortæller, at han godt kunne tænke sig igen at lave en drømmefanger, og begrunder det 
med, at det var ”spændende og sjovt” 
 
2: Jeg vil gerne lave sådan en til af dem her.  Fordi det synes jeg er spændende og sjovt. (Dreng, 1. 
klasse) 
 
PROJEKTARBEJDSFORMEN 

I og med at børnene er i en fase, hvor de skal erfare, hvad der kræves i et samarbejde i grupper og 
udvikle de færdigheder og kompetencer, der er behov for til det, kan netop gruppesamarbejdet stille 
dem over for udfordringer - samtidig med, at netop det sociale, samværet med klassekammerater mv. 
spiller en vigtig og positiv rolle. Eleverne udtaler sig generelt meget positivt, om det at arbejde sammen 
med andre om opgaverne i LEAPS konteksten og begrunder det f.eks. således: 
 
Jeg synes, det er spændende at være sammen, fordi at så er man ikke er sådan helt alene, og man 
ikke når noget. (Pige 1. klasse).  
 
Og så får man også lige nogle gode ideer til, hvad man kan lave med ting, og så kan de hjælpe med, 
hvad man skal skrive (Dreng 1. klasse)
 
 4. - 6. KLASSETRIN
Resultaterne fra den første årlige rapport pegede i retning af, at elevernes interesse i skolen på dette 
alderstrin bærer præg af, at de nu har udviklet en grundlæggende faglig viden, og centrale 
grundlæggende færdigheder og kompetencer, herunder 
f.eks. læsefærdigheder og deres begrebsverden generelt. 
 
Surveyen fra efteråret 2019 viste (som i surveyen fra 
efteråret 2018) en høj positiv interesse for skolen og dens 
aktiviteter generelt, dette har bevæget sig i en positiv 
retning. Eleverne er som helhed glade for skolen og 
tilskriver dens aktiviteter positiv betydning og værdi. Det de 
lærer opleves som vigtigt  
 
Når surveybesvarelserne fra foråret 2019 sammenlignes 
med efteråret 2019 viser også dette generelt en positiv 

Dreng: Jeg kan bedst lide projekter, 
fordi så lærer man at arbejde med 
nogen man ikke har arbejdet med 

før og så lærer man nogle 
forskellige ting. (Dreng 5. klasse) 
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udviklingstendens. Interviewene kan belyse, hvordan dette kan forstås samt, hvordan interesse giver 
sig til kende og udvikles. 
 
LEAPS AKTIVITETER OG FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE GENERELT  

Den umiddelbare nysgerrighed over for omverdenen, som karakteriserer eleverne på de yngste 
klassetrin, kommer stadig til udtryk og kendetegner eleverne på mellemtrinnet. Men der ses et 
udviklingsmæssigt skift i interesseudviklingen fra den meget situationelle og kontekstbundne interesse 
og over mod det, man med Hidi & Renningers fasemodel kan kalde ’spirende individuel interesse’. 
Interessen er i denne form i langt mindre grad afhængig af og et umiddelbart produkt af den konkrete 
kontekst, og kan nu i højere grad karakteriseres som noget generelt for den enkelte elev. 
 
Dette kommer f.eks. til udtryk i dette citat fra en pige. Citatet kan ses som udtryk for en sådan spirende 
individuel interesse, et tema, som kunne tolkes som tegn på udviklingen af mere personlig, individuel 
og generel interesse afspejles.  Det drejer sig her om interessen for mennesker og livsvilkår, 
 
Jeg synes Bangladesh var godt fordi man lærte hvordan andre folk havde det og vi var sådan mere, vi 
havde det jo meget bedre end dem derude. (Pige, 5. klasse) 
 
Også den nu mere udviklede logiske tænkning afspejler sig i deres begrundelser for, hvad de oplever 
som spændende og hvorfor. Eleverne forklarer, med brug af logisk argumentation baseret på viden, 
hvad der spiller en rolle for deres interesse, hvad der også afspejler sig i det ovenfor nævnte citat.  
 
PROJEKTARBEJDSFORMEN 

Særligt spiller det en rolle at kunne arbejde selvstændigt og undersøgende, hvilket afspejler sig i den 
generelt markant positive tilgang til LEAPS, der ses blandt eleverne. Samtidig kommer på dette 
alderstrin også en vis orientering mod det mere fag-faglige til udtryk blandt nogle elever, der beskriver 
vekslen mellem LEAPS og, hvad der af nogle elever opleves som mere fag-specifikke aktiviteter (f.eks. 
undervisning i matematik som nogle elever har haft) – som de jo kender fra tiden før de blev LEAPS-
skoler og nogle af klasserne også har af og til - som noget positivt, sådan som det formuleres af denne 
dreng: 
 
Grunden til jeg gerne vil arbejde med fag og LEAPS, fordi at LEAPS kan godt blive lidt sådan lidt 
kedeligt, hvis man kun arbejder med det (Dreng, 5. klasse) 
 
Hvor de kropslige aktiviteter i høj grad syntes at være blandt de særligt foretrukne blandt de yngste 
elever, betones dette ikke i samme grad blandt eleverne på mellemtrinnet. Her nævnes dog stadig de 
mere kreative fag, 
 
7. - 9. KLASSETRIN 
Som i sidste års rapport fra følgeforskningen viser også 
besvarelserne fra eleverne i surveyen gennemført efteråret 
2019, at eleverne opfatter skolen som betydningsfuld, og de 
har generelt positive angivelser af, at de oplever det som 
vigtigt at lære det, de lærer i skolen. 
 
Oplevelsen af at arbejde med spændende emner er også 
overvejende positiv, men dog en smule lavere sammenlignet 
med mellemtrinnet - samme tendens sås også i resultaterne 
beskrevet i sidste års rapport.  Sådanne mønstre i deres 
angivelser vil kunne forstås i lyset af flere forhold - eleverne 
begynder at orientere sig mere mod aktiviteter udenfor 
skolen og mod tiden efter grundskolen, og interessen for 
skolens aktiviteter er derfor for mange ved at få en anden 
betydning, selv om prøver og karakterer på den anden side 
også har en styrket rolle. 
 

Elevcitat om LEAPS 

Du er mere aktiv end når du bare 
sidder på din plads med en bog 

og hører efter  

(Dreng, 7. kl) 
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Når surveybesvarelserne fra foråret 2019 sammenlignes med besvarelserne i efteråret 2019 viser 
dette – som på mellemtrinnet - generelt en klar positiv bevægelse. Interviewene kan bidrage med at 
belyse, hvordan dette kan begrundes og forstås, samt hvordan interesse giver sig til kende. 
 
LEAPS AKTIVITETER OG FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE GENERELT 

Eleverne befinder sig i en periode i skolen, hvor de enten nærmer sig eller allerede står på dens sidste 
trin, og er på vej ind i overgangen til en ungdomsuddannelse. Dette betyder både, at de skal træffe 
mange valg, og at skolen gradvist får en anden betydning, herunder blandt andet også hvad angår den 
betydning eksamen og karakterer tillægges. Disse bliver faktorer der nu for mange opleves at spille en 
helt særlig rolle ved enten at kunne realisere drømme og ønsker for fremtidig uddannelse, eller ved 
netop evt. at kunne fremstå som en barriere.  
 
Det som man med f.eks. Dewey´s udtryk kan kalde ’anvendelsesorientering’ af både fag, karakterer og 
prøver, i forhold til fremtidig uddannelse er dog ikke fremtrædende blandt de interviewede elever på 7. 
og 8. klassetrin – heller ikke selv om de har gjort sig tanker om fremtidigt uddannelsesvalg, der jo netop 
potentielt vil kunne give relevans til overvejelser over bedømmelserne. 
 
Emnet prøver og karakterer berøres stort set ikke af nogen af de interviewede elever i 8. klasse (hvor de 
jo er begyndt at få karakterer), og slet ikke blandt eleverne på 7. klassetrin. 
 
PROJEKTARBEJDSFORMEN 

De interviewede elever udtrykker også på disse klassetrin glæde for LEAPS aktiviteterne. Samtidig 
fremhæver nogle det positive ved en vekslen mellem lidt mere fag-specifik undervisning og LEAPS, men 
de begrunder det med, at den fag-specifikke undervisning kan give et godt bidrag til projektarbejdet, 
evt. give en god variation. De begrunder det altså ikke med fagopdelingen for dens egen skyld, eller 
beskriver det som noget de generelt foretrækker frem for projektarbejdsformen. 
 
Når eleverne også har oplevelsen af at have behov for grundlæggende viden om de emner de arbejder 
med, er det altså i lyset af, at det skal bruges til noget, har en konkret relevans. Dette er meget 
relevante iagttagelser, og kommer til udtryk i formuleringer som disse. 
 
Du ved, at i et projekt, der skal du først have basic viden, før du ligesom kan begynde på produktet, der 
har man på en måde skemaet, men det bliver man jo ligesom lidt nødt til for at have en viden, men det 
er typisk at vi ligesom selv skal finde viden på en måde hvor det stadig er LEAPS. Men der er 
selvfølgelig stadig lidt skema for der er jo nogle basic ting man skal vide” (Pige, 8. klasse) 
 
En elev forklarer f.eks.: 
 
Du er mere aktiv, end når du bare sidder på din plads med en bog og hører efter. Altså, jeg kan bedre 
lide det [LEAPS]. For jeg synes det er kedeligt bare at skal sidde og tie stille og bare sidde og skrive og 
sådan. (Dreng, 7. kl) 
 
Samtidig spiller også både det sociale samspil og den mere fysisk-aktive side af aktiviteter, det at bruge 
kroppen og sanserne, en rolle. Det afspejler sig f.eks. en beskrivelse som denne fra drenge i 7. klasse. 
 
Dreng1: For eksempel med at bygge fly, det var sjovt fordi at der […] i stedet for det og sidde ned at 
skrive, så kunne man sådan lave noget med fingrene og bygge ting. (Dreng, 7. klasse) 
Dreng2: Det var sådan noget med at sætte nogle balloner på og så bruge stearinlys som hjul og sådan 
noget, og så kunne man få den til at køre.  
Dreng1: Ja. Det var også sjovt, fordi man byggede noget. 
Dreng2: Til sidst der er det jo blevet til sådan en, altså det der med bilen blev til sådan en konkurrence, 
om hvem kan komme længst, og det blev det der med modelflyene også, vi havde sådan en lille en, 
hvor vi bare skulle lave et papirfly (Drenge, 7. klasse) 
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Positiv interesse for skolen blandt elever på disse klassetrin kan altså – stadig, og som på de 
foregående klassetrin - tolkes at være tæt knyttet til og afhængigt af 

- elevernes sociale samspil med deres jævnaldrende 
- de konkrete aktiviteter og deres indhold og dettes oplevede relevans generelt for eleverne (og 

ikke af noget ’instrumentelt’ som karakterer).   
- muligheden for at kunne se noget blive til, at frembringe noget 
- muligheden for fysisk og æstetisk erfaring og udfoldelse 

 
Dette er meget relevant set i lyset af projektarbejdsformen idet det harmonerer rigtig godt med denne, 
og med de faser interessen bevæger sig over i.  
 
Hvad angår interesseudviklingen afspejler interviewene, at elevernes interesse for skolen generelt har 
bevæget sig over i de faser, hvor den jf. Hidi & Renningers fasemodel kan betegnes som individuel. Dvs. 
at der er tale om en bevidstgjort form for interesse, hvor eleverne også selv opsøger eller tilvælger 
aktiviteter og viden, som de har interesse for, og som de få mulighed for at forfølge i deres 
projektarbejder. 
 
Sådanne betingelser kan ses som faktorer, der afspejler sig i den positive tilgang til 
projektarbejdsformen og i interessen for skolen. 
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Interesse i naturfag 

Foto: © Kata Fonden 
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INTERESSE I NATURFAG 
 
I denne tematik har vi haft mulighed for at kunne generere en stabil faktor på basis af 6 spørgsmål, på 
skoleniveau (jf. beskrivelsen herom tidligere). Afsnittet her ligger derfor ud med faktoranalysen, 
hvorefter der kigges på indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. 
 
Faktoranalysen siger noget om, hvordan interessen for naturfag/NT samlet set opfattes på skolerne og 
om hvordan dette indeks varierer i forhold til udvalgte baggrundsvariable (køn, alder/årgang og skole). 
Den anden del ser på de faktorer N/T og Naturfag er sammensat af. Disse spørgsmål gennemgås under 
de respektive årgange i forbindelse med den kvalitative gennemgang og understøtter disse fund og 
udsagn. Usikkerheden i faktorerne og spørgeskemaundersøgelsen generelt øges jo længere vi kommer 
’ned’ i undersøgelsen. Den er således mest pålidelig på skoleniveau, mindre pålidelig på årgangsniveau 
(for alle skoler) og mest upålidelig på klasseniveau på de enkelte skoler.  
 

Faktoren NT (4. – 6. klasse) på skoleniveau 

Kigger vi på hvordan faktoren NT fordeler sig på de respektive LEAPS-skoler kan vi se følgende 
differentiering i figur 4. De respektive skoler er anonymiserede, men det er tydeligt at faktoren Interesse 
for NT fordeler sig forskelligt både i andelen af mest positive elever og mest negative elever i forhold til 
de forskellige skoler. Disse forskelle på skoleniveau er interessante, men naturligvis kun vejledende, da 
det stadigvæk er et spinkelt datamateriale. Alligevel kan vi sige, at interessen for Natur/Teknologi, som 
vi har belyst den via de seks spørgsmål, der efterfølgende blev aggregeret til en faktor, er forskellig på 
de enkelte skoler. 

 

 
Figur 4 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 4.-6. klasse på skoleniveau 

 

 



  
 

41 
 

Faktoren Naturfag (7. – 9. klasse) på skoleniveau  

Kigger vi på faktoren Interesse for Naturfag og hvordan den fordeler sig på skolerne, kan vi se følgende 
billede:  
 

 
Figur 5 Faktoren Interesse for Naturfag på skoleniveau 

 
Igen kan vi se en noget differentieret fordeling af faktoren på de respektive LEAPS-skoler. Vi kan se at 
skole 1 og 2 skiller sig ud ved at have den største andel af positive besvarelser. På grund af 
datasættets størrelse har vi ikke valgt at undersøge faktoren i forhold til de forskellige årgange på 
skolerne. Det er vigtigt at påpege, at faktorerne er et aggregeret gennemsnit af henholdsvis seks og syv 
spørgsmål, enkelte spørgsmål kan således være mere eller mindre positive end det generelle billede. 
Disse vil blive gennemgået under de respektive klassetrin.  
 
Sammenfatning af faktorerne NT og Naturfag på skoleniveau: 

Vi kan se en differentiering imellem skolerne på de to faktorer. Faktorerne er aggregerede gennemsnit 
af henholdsvis seks og syv spørgsmål under de forskellige faktorer. Spørgsmålene er ikke koblet direkte 
til LEAPS-aktiviteter, men omhandler Natur/Teknologi og naturfagene og beslægtede aktiviteter i og 
udenfor skolen. Denne differentiering imellem skolerne kan vi udforske yderligere, når datasættet bliver 
mere robust.  
 
1. - 3. KLASSETRIN 
Den naturlige interesse i omverdenen, der kendetegner børnene på dette alderstrin, den brede 
nysgerrighed og undren over dens fænomener og sammenhænge, afspejler sig såvel i børnenes tilgang 
til skolens aktiviteter generelt som i forhold til interessen inden for naturfagsområdet. Her kommer det 
til udtryk gennem engagement og fordybelse i de aktiviteter de deltager i på måder, der er stærkt 
påvirkelige overfor de konkrete situationer og de sammenhænge dette udspiller sig i. De projektfaglige 
aktiviteter etablerer en ramme med mange positive potentialer i den forbindelse. 
 
LEAPS AKTIVITETER OG FASER I UDVIKLINGEN AF INTERESSE INDEN FOR NATURFAG BLANDT DE 
YNGSTE 
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I projektarbejdet er naturfaglige aktiviteter og delelementer ikke skilt ud, men indgår på forskellige 
måder, f.eks. i form af at skulle beskæftige sig med længder og arealer, opmåle noget, beskæftige sig 
med materialers karakter og muligheder, kroppens funktioner mv.  I den forstand er naturfagene 
repræsenteret grundlæggende (og principielt) i vel alle aktiviteter, men kan have, eller tildeles og 
opleves at have en mere eller mindre fremtrædende plads.  
 
Interviewene viser, hvordan naturfaglige arbejdsmåder indgår naturligt i mange aktiviteter og her spiller 
en interesseskabende rolle, altså bidrager positivt f.eks. ved at kunne medvirke til at trigge en 
interesse, pirre nysgerrigheden eller lysten til at vide mere.  
 
Det der er sjovt ved det, det er ligesom at man tror, man synes, man leger i stedet for, men man laver 
faktisk andet, for eksempel når vi laver matematik og vi er ude at lege, lave matematik, så er det 
ligesom man bare leger i stedet for at lave matematik. (Dreng, 1. klasse) 
 
For nogle par uger siden en måned eller sådan noget, så var vi ude i skoven.  Så var der nogle ting man 
skulle finde, og så egentlig så var det matematik med hvad der var hvad og sådan noget, men så havde 
lærerne lavet det til en konkurrence i stedet for.  Så man vandt en skumfidus. (Dreng, 1. klasse) 
 
Og det gælder også det at undersøge udformningen af ting og udforske materialer for at forbedre og 
udvikle. Det man vil kunne karakterisere som det første trin i en interesse for naturfag – i form af 
’trigget situationel interesse’ – giver sig tydeligt til kende.  
 
Dette forstået sådan, at børnenes naturlige nysgerrighed overfor omverdenen, f.eks. i forhold til at 
mærke karakteren af et materiale (et stykke papir der kan bøjes til et fly med særlige egenskaber), får 

form af interesse. 
 
Samtidig ses også, hvad der kan fortolkes som tegn på 
interesseudviklingens anden fase, ’stabil situationel 
interesse’, idet børnene fastholder deres engagement 
over længere tid og nogle får lyst at afprøve aktiviteter 
igen f.eks. for at gøre det bedre. Det er dog stadig tale 
om, netop, situationel interesse. Dvs. at den er 
frembragt af og i nogen grad også bundet til den 
konkrete aktivitet og sociale kontekst.  
 
Dette afspejler sig f.eks. når der opmåles for at udvikle 
noget – kaste langt med et papirfly, springe langt osv. 

Udviklingen af papirfly, er her et godt eksempel. Børnene syntes det var sjovt, og det var sjovt at prøve 
hvor langt man kunne få flyet til at flyve, ved måske at ændre lidt på designet, materialer, måden at 
kaste det på osv. Men interessen er bundet netop til papirflyet og til det, at det var sjovt at lave 
sammen med de andre i klassen. Det betyder jo ikke, at der herved er udviklet en ikke-situationel 
interesse for design af f.eks. fly – men erfaringerne vil på længere sigt kunne spille en rolle for og 
bidrage til at danne baggrund for interesseudviklingens næste trin, som ikke er så situationsbundne. En 
dreng fortæller her om, hvad der var, han bedst har kunnet lide at arbejde med, - det var at lave og 
afprøve et papirfly 
 
4. - 6. KLASSETRIN 
Faktoranalyse 4. – 6. klassetrin 

Kigger vi på faktoren Interesse for Natur/Teknologi for 4. – 6. klasse kan vi se følgende fordeling, hvis vi 
kigger på alle skoler: 

 
Jeg synes at det var rigtig sjovt at man kun 
måtte bruge nogle figurer, som var for 
eksempel sekskant, trekant, firkant og alt 
muligt. (Pige 1. klasse)  
 
Det var at se hvor langt en papirflyver 
kunne flyve. Den papirflyver jeg lavede, det 
var svært. Det var en jeg lavede, som var 
rimelig svær at lave. (Dreng, 1. klasse)  
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Figur 6 Faktoren Interesse for NT 4.-6. klasse 

Vi kan se at godt 15% angiver høj interesse samlet set for faktoren Natur/teknologi, imens godt 15% 
angiver en lav interesse for natur/teknologi. Faktoren er målt i en skala fra 1-5.  
Andelen af positive elever (3 og 4) er således godt 52%. Igen skal man huske på, at det er en 
aggregeret faktor, så det er et gennemsnitligt og samlet billede af de 6 spørgsmål.  
 
Et histogram over fordelingen i faktoren viser en nogenlunde normalt fordelt faktor. Det vil sige 
størstedelen af eleverne er samlet set omkring 3. En normalt fordelt faktor indenfor Natur/teknologi er 
ikke overraskende: der er elever der viser meget begejstring for fagområdet/domænet, elever der er lidt 
begejstrede for faget, men hovedparten af eleverne ender med en score omkring 3. Det er utroligt 
vigtigt statistisk set at faktoren er normalt fordelt, da der ellers opstår vanskeligheder ved at bruge den 
som et indeks. En normalt fordelt faktor indenfor naturfagene finder vi eksempelvis også i den store 
spørgeskemaundersøgelse i program for læringsledelse (PFL). Men i indeværende LEAPS-undersøgelse 
er der anvendt spørgsmål, der direkte afspejler elevernes interesse for faget og ikke så meget 
undervisningens kvalitet. Ovenstående faktor siger altså ikke nødvendigvis noget om undervisningen i 
N/T på de respektive skoler.  

 
Figur 7 Histogram Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 4.-6. klasse 
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Kigger vi på udviklingen fra 4. – 6. for faktoren Interesse for NT kan vi se følgende: 
 

 
Figur 8 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 4. klasse 

I 4. klasse kan vi se en lidt højere andel af de mest positive elever i forhold til gennemsnittet for 4. – 6. 
klasse. Men andelen i forhold til positive elever er praktisk talt lig gennemsnittet (51%). 
 

 
Figur 9 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 5. klasse 

I 5. klasse kan vi se at andelen af positive elever er højere end gennemsnittet 58%, men samtidigt er 
andelen af de mest positive elever faldet lidt.  
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Figur 10 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 6. klasse 

 
6. klasse har ikke så mange besvarelser som 4. og 5. klasse, men her kan vi se at andelen af mest 
positive elever er den laveste. Vi ser altså det velkendte fænomen at interesse for Natur/Teknologi 
daler i forbindelse med årgangene.  
 
Histogrammet viser dette lidt tydeligere: 
 

 
Figur 11 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 6. klasse 
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For at forklare og forstå faktoren NT kigger vi i det følgende på de enkelte spørgsmål bag faktoren for at 
beskrive elevernes svarmønstre.  
 
I det første spørgsmål ”Det vi lærer i natur/teknologi kan jeg bruge til noget i hverdagen” kan vi se 
følgende fordeling i elevernes besvarelser: 
 

 
Figur 12 Spørgsmål 1 ”Det vi lærer i natur/teknologi kan jeg bruge til noget i hverdagen” ii faktoren Natur/Teknologi 4.-6. 

klasse 

Vi kan se her, at mange elever er positive i forhold til at bruge det de lærer i natur/teknologi i 
hverdagen. Ca. 50% af eleverne angiver, de er ”Helt enig” eller ”Delvis enig” i dette spørgsmål. Lidt over 
en tredjedel af eleverne (ca. 35%) er ikke direkte negative her men i den neutrale kategori ”Hverken 
enig eller uenig” og ”Ved ikke” 
 
I det andet spørgsmål ”Jeg følger med i emner indenfor natur/teknologi i min fritid (i bøger, i tekster, i 
TV, på nettet)” kan vi se, eleverne er lidt mindre positive her, 35% har svaret ”Helt enig” eller ”Delvis 
enig”. Samtidigt kan vi se at den neutrale kategori ”Hverken enig eller uenig” og ”Ved ikke” er stabil på 
35%. Muligvis har eleverne vanskelighed ved at koble natur/teknologi til noget man kan følge med i 
bøger, tekster eller se på TV og nettet. Andelen af ”Helt uenig” og ”Delvis uenig” elever er her ca. 29%, 
hvilket kunne tyde på, at natur/teknologi ikke er noget eleverne selv følger op på udenfor skolen (men 
som vi så tidligere, dog noget de kan bruge i hverdagen). 
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Figur 13 Spørgsmål 2 "Jeg følger med i emner indenfor natur/teknologi i min fritid (i bøger, i tekster) 

 
I det tredje spørgsmål ”Jeg læser om emner inden for natur/teknologi i min fritid” spørger vi direkte ind 
til hvor meget eleverne læser om emner indenfor natur/teknologi i deres fritid (hvor det forrige 
spørgsmål var lidt mere diffust og mere angav en interesse og ’følgen med’ i fagområdet i modsætning 
til hyppigheden af aktiviteten som dette her spørgsmål skal indfange). Her kan vi se, at godt 24% af 
eleverne indikerer, at de enten ”Hver dag”, ”Flere gange om ugen” og ”En gang om ugen” læser om 
natur/teknologi deres fritid.  Lidt over en tredjedel af eleverne (ca. 37%) svarer, at de ”Aldrig” læser om 
emner indenfor natur/teknologi i deres fritid. Vi kan også se at godt en femtedel af eleverne (ca. 22%) 
svarer ”Ved ikke” til spørgsmålet. Igen som vi så i de tidligere spørgsmål er forklaringen muligvis, at det 
umiddelbart kan være svært for eleverne at koble natur/teknologi til noget man kan læse om udenfor 
skolens og fagets litteratur.  
 
Vi har i interviewene et eksempel på en dreng, der indikerer, at han har en bog derhjemme han læser i 
om atomer, molekyler mm. og at han glæder sig til fysik. Igen er dette måske et eksempel på, at man 
læser indenfor fagområdet natur/teknologi i fritiden, men at man ikke kobler dette til overkategorien 
natur/teknologi. Eller sagt på en anden måde, eleverne har ikke dannet en stabil overkategori, der 
umiddelbart forbinder bogen omkring atomer og molekyler med fagområdet i natur/teknologi.  
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Figur 14 Spørgsmål 3 "Jeg læser om emner indenfor natur/teknologi i min fritid" i faktoren NT 4.-6. klasse 

 
I det fjerde spørgsmål i faktoren Natur/teknologi ”Det vi arbejder med i natur/teknologi betyder, at jeg 
forstår mange ting i hverdagen bedre” ser vi det samme positive billede som i spørgsmålet omkring 
brugen af natur/teknologi i hverdagen. Vi kan se at halvdelen af eleverne (50%) svarer positivt til dette 
spørgsmål (det beslægtede spørgsmål havde samme positive svarmønster). Det er dog ikke et 
fuldstændigt sammenfald imellem svarene på de to spørgsmål. Alt i alt tyder dette på at 
’hverdagsdimensionen’ og overføringen til hverdagen af natur/teknologi udenfor skolen opleves positivt 
af eleverne.  

 
Figur 1 Spørgsmål 4”Det vi arbejder med i natur/teknologi betyder, at jeg forstår mange ting i hverdagen bedre” i faktoren NT 

4.-6. klasse 
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I det femte spørgsmål ”Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor natur/teknologi” kan vi se 
at godt 31% af eleverne svarer enten ”Helt enig” eller ”Delvis enig” til spørgsmålet.  Godt en femtedel af 
eleverne (22%) svarer at de ”Aldrig” taler med venner eller familie om emner indenfor natur/teknologi. 
Alt i alt viser svarmønsteret en vis spredning imellem elevernes svar, hvor flest elever ikke taler med 
familie og venner om natur/teknologi.   
 

 
Figur 2 Spørgsmål 5 ”Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor natur/teknologi i faktoren NT 4.-6. klasse 

 
I det sjette spørgsmål ”Jeg ser udsendelser om emner inden for natur/teknologi i min fritid” kan vi se, at 
lidt under en tredjedel (31%) af eleverne svarer at de enten ”Hver dag”, ”Flere gange om ugen” eller ”En 
gang om ugen”. Vi kan også se at godt en fjerdedel af eleverne (26%) svarer, at de ”Aldrig” ser 
udsendelser om emner indenfor teknologi. Svarmønsteret er altså mere positivt end det vi så under 
spørgsmålet om elevernes læste om emner indenfor natur/teknologi og mindre negativt i ”Aldrig” 
svarkategorien. Vi kan dog se, at nogenlunde samme procentdel af eleverne svarer ”Ved ikke” til 
spørgsmål (godt 24%), igen en indikator på, at spørgsmålet er vanskeligt for eleverne og at de muligvis 
har svært ved at koble natur/teknologi til noget de læser udenfor skolens aktiviteter.  
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Figur 3 Spørgsmål 6 ”Jeg ser udsendelser om emner indenfor natur/teknologi i min fritid” i faktoren NT 4.-6. klasse 

 
Sammenfattende omkring spørgsmålene til faktoren:  

I gennemgangen af spørgsmålene bag faktoren, kan vi se følgende: 
1. At eleverne er positive i koblingen med hverdagen og natur/teknologi 
2. At vi har et relativt højt antal af ”Ved ikke” besvarelser. Eleverne har muligvis 

vanskeligheder ved at koble natur/teknologi til aktiviteter udenfor skolen 
3. At godt en tredjedel af eleverne indikerer at de følger med i emner indenfor 

natur/teknologi i fritiden 
4. At eleverne ikke så ofte læser eller ser udsendelser om natur/teknologi uden for 

skolen (igen muligvis en vanskelighed med at koble disse aktiviteter specifikt til 
fagområdet. 

 
Men der tegner sig et lidt mere utydeligt og mindre nuanceret billede i surveyen, hvad angår interesse 
for aktiviteterne inden for naturfagsområdet, viser den kvalitative del fra perioden, i lighed med de 
første resultater præsenteret i den første årlige rapport, at eleverne generelt er interesserede i 
naturfagenes emner og aktiviteter.  
 
Blandt de yngste synes dette at udspringe af deres naturlige nysgerrighed i forhold til omverdenen og at 
være naturligt forbundet med denne. Den positive interesse afspejles også på 4. – 6. klassetrin, men 
dens karakter forandres på vigtige punkter, og den umiddelbare nysgerrighed synes nu at være blevet 
mere bevidst undersøgende. Dette skal ses i lyset af flere forhold. Eleverne er blevet mere kompetente 
og vidende og samtidig også mere bevidste om sig selv. Det kommer til udtryk i en på nogle måder 
mere selektiv og til dels også mere nyttebetonet og selvkritisk orientering, hvad der sætter sit præg på 
interessen også hvad angår de naturfaglige emner, sådan som det kommer til udtryk i dette citat, hvor 
det først nævnte henviser til noget hun syntes var spændende. 
 
Jeg synes, at fordi i vand projektet, der lavede vi en masse forskellige ting og fik en masse viden, som vi 
kan bruge til noget til for eksempel i hverdagen, men det der med robotter, det bruger man ikke så 
meget i hverdagen (Pige, 5. klasse) 
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De naturfaglige emner vækker generelt interesse blandt eleverne, men det kan synes at have forskelligt 
udspring og forskellige bevæggrunde. Bevæggrunde der kan tolkes som udtryk for det, man kan 
betegne som individuel interesse eller en spirende sådan. Dette afspejler sig f.eks. i citaterne i boksen.  
Drengen citeret i ’boksen’ begrunder sin interesse for projektets tema med en interesse for, hvordan 
vand renses. Mens de to pigers forklaringer kan tolkes sådan, at det ikke i så høj grad er sammenhæng 
og processer, de er optagede af, men snarere dyrene i sig selv. 
 
Hvor der hos en del elever afspejles en spirende individuel interesse, ses hos andre indikationer på en 
veludviklet individuel interesse, dvs. en interesse der ikke er kontekstafhængig og som nu er blevet 
mere specificeret, bevidst og mere præcis. En pige beskriver f.eks.: 
 
Selvom det er svært at komme ind på biologistudiet, så kunne jeg godt tænke mig at være 
marinebiolog i hvert fald, jeg synes det er meget spændende. (Pige, 5. klasse) 
 
Baggrunden for dette forklarer hun videre på denne måde: 
 
Jeg tror, det er fordi vi havde om det der vand, og jeg synes, at det var meget spændende, og jeg har 
bare altid været fascineret af vand og vanddyr (Pige 5. klasse) 
 
Eksemplet er fint til at illustrere flere forhold i interesseudviklingen. Dels, at der som udgangspunktet er 
noget der har ’trigget’ den (første fase), og at eleven i flere situationer har oplevet dette, denne triggen 
af nysgerrigheden (anden fase), dernæst har det været en forudsætning for at interesseudviklingen har 
kunnet bevæge sig i retning af den tredje og fjerde fase, at eleven har kendt til et anvendelsesområde, 
som hun også har kunnet ’se sig selv’ i, har oplevet en personlig relevans af. 
 

 
7. - 9. KLASSETRIN  
 
Faktoranalyse for 7. – 9. klasse 

I lighed med det vi så i for faktoren NT for 4.-6. klassen, så giver spørgeskemaet også mulighed for at 
lave et lignende indeks for 7.-9. klasse. Dette har vi valgt at kalde Interesse for Naturfag.  

Kigger vi på faktoren Interesse for Naturfagene for 7. – 9. klasse kan vi se følgende fordeling, hvis vi  
kigger på alle skoler: 
 
 

 
Jeg synes vandets kredsløb var sjovt eller godt fordi, at man lærte hvordan vandet det bliver rent 
igennem jorden. (Dreng, 5. klasse) 
 
Pige1: Jeg synes at det er sjovt fordi så lærer jeg altså flere ting om naturen.  
Pige2: Vi så en video, […] om dyr som kommer ud om foråret, hvad der sker med muse, ræve og 
sådan noget og de der rensdyr  
Pige1: jeg vil gerne lære rigtig meget om ulve 
Pige1: jeg vil lære om bambier og katte 
Pige2: ulve er de bedste (Piger, 4. klasse) 
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Figur 18 Faktoren Interesse for Naturfag 7.-9. klasse 

 
Her kan vi se at godt 44% af eleverne indikerer en positiv interesse for naturfagene (har en 
gennemsnitlig score på 3 eller 4 i faktoren). Dette billede er lidt mere tydeligt, hvis vi afbilleder scorerne 
i et histogram. Vi kan se at langt hovedparten af eleverne befinde sig i ’midten’, dvs. relativt få elever er 
meget positive for naturfagene og meget negative for naturfagene. Alligevel ser vi en overvægt i den 
negative ende af skalaen. Igen er denne normalt fordelte faktor en ’god’ nyhed statistisk set, og det 
betyder at vi kan bruge den som indeks, når vi får et større datasæt. Elevers moderate interesse for 
naturfagene er også at spore i program for læringsledelses kortlægning. Med andre ord næste figur er 
ikke alarmerende, men støtter meget godt op om det vi ved om elevers interesse for naturfag og 
naturfagsundervisningen i folkeskolen.  
 
 

 
Figur 19 Faktoren Interesse for Naturfag 7.-9. klasse 
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Kigger vi på 7. klasse kan vi se følgende fordeling i forhold til faktoren Interesse for Naturfag. Vi kan se 
at 7. klasse følger meget den gennemsnitlige fordeling i faktoren. Man kan dog se at den mest negative 
score er lidt mindre for 7. klasse end samlet set.   
 
 

 
Figur 20 Faktoren Interesse for Naturfag 7. klasse 

 
Kigger vi på 8. klasse kan vi se følgende fordeling: 
 

 
Figur 21 Faktoren Interesse for Naturfag 8. klasse 

 
Vi kan se at andelen af mest positive og mest negative elever er yderligere reduceret og hovedparten af 
eleverne befinder sig i den negative ende af skalaen. 
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Dette er endnu tydeligere i histogrammet nedenfor 
 
 

 
Figur 22 Faktoren Interesse for Naturfag 8. klasse 

 
Kigger vi på billedet i 9. klasse kan vi se følgende fordeling 
 
 

 
Figur 23 Faktoren Interesse for Naturfag 9. klasse 

 
Vi kan se at andelen af mest positive elever er større end i både 7. og 8. klasse og at vi i 9. klasse kan 
se den største andel af positive elever (3 – 4 i gennemsnitlig faktor score). Dette er umiddelbart 
interessant og noget vi vil følge i følgeforskningen i de følgende spørgeskemaundersøgelser. Andre 
undersøgelser peger på et kontinuert fald i interesse igennem skoletiden og her kan vi altså ane en lille 
fremgang i interesse for naturfag.  
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I det følgende vi vil udpakke de spørgsmål, der har sammensat faktoren. Dette giver blandt andet en 
indsigt i elevernes svarmønstre og baggrunden for faktorens score og niveau. 
 
I det første spørgsmål ”Jeg læser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min 
fritid) kan vi se at ca. 22% af eleverne enten ”Hver dag”, ”Flere gange om ugen” eller ”En gang om 
ugen” læser om emner indenfor naturfagene i fritiden. Det er dog meget få elever, der angiver ”Hver 
dag” eller ”Flere gange om ugen”. Vi kan også se en relativt stor andel af ”Ved ikke” besvarelser, hvilket 
kunne tyde på en usikkerhed, enten i spørgsmålet eller om det man læser udenfor skolen, er 
vedrørende naturfagene. Vi kan se at over en tredjedel af elever aldrig læser om emner indenfor 
naturfagene i fritiden.  
 
 

 
Figur 24 Det første spørgsmål "Jeg læser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid 7.-9. 

klasse 

I det andet spørgsmål ”Det vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi, og geografi) kan jeg bruge til 
noget i min hverdag” kan vi ligesom vi så hos 4.-6. klasse eleverne se at godt 38% har en positiv 
tilkendegivelse (”Helt enig” eller ”Delvis enig”. Kun godt 7% er ”Helt uenige ” i forhold til om de kan 
bruge naturfagene i hverdagen.  
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Figur 25 Det andet spørgsmål "Det vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi kan jeg bruge til noget i min hverdag" 

I det tredje spørgsmål ”Det vi arbejder med i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) betyder, at jeg 
forstår min hverdag bedre” ser vi en endnu mere positiv tilbagemelding end det beslægtede spørgsmål i 
figur 25 Her svarer godt halvdelen af eleverne (49%) ”Helt enig” eller ”Delvis enig” til spørgsmålet. Det 
er interessant at se, at der er en forskel i at eleverne vurderer, at de bedre forstår deres hverdag med 
naturfagene end at de direkte kan bruge naturfagene i deres hverdag (som vi så i tidligere spørgsmål).  
Kun få elever (4%) indikerer ”Helt uenig” til spørgsmålet.  

 
Figur 26 Det tredje spørgsmål "Det vi arbejder med i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) betyder, at jeg forstår min 

hverdag bedre" 
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I det fjerde spørgsmål ”Jeg følger med i emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i 
min fritid kan vi se, at 24% af eleverne svarer positivt til dette dvs. ”Helt enig” eller ”Delvis enig”. Vi så 
også samme tendens i det beslægtede spørgsmål omkring natur/teknologi, hvor 35% svarede positivt 
på dette spørgsmål. Sandsynligvis er naturfagene svære at koble på aktiviteter udenfor skolen og som 
noget man aktivt følger med i. Det går dog lidt imod den tendens vi så i forhold til hverdags-brugen og -
forståelsen af naturfag, hvor vi så en større andel positive elever.  
 

 
Figur 27 Spørgsmål 4 "Jeg følger med i emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid” 

 
I det femte spørgsmål ”Jeg taler med venner og familie om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, 
biologi og geografi) i min fritid kan vi se at godt 22% af eleverne svarer positivt til dette spørgsmål. Vi 
kan se at 18% af eleverne aldrig taler med venner og familie om naturfag. Generelt kan vi se en 
overensstemmelse med det beslægtede spørgsmål omkring natur/teknologi og det lader til at kun lidt 
over en femtedel af eleverne taler om naturfagene med venner og familie i fritiden. Igen lader det til at 
det er selve koblingen og hvad naturfag ’er’, der kan være vanskelig for eleverne. Eller sagt i mere 
psykologiske termer, at eleverne ikke endnu har dannet stabile overkategorier for, hvad naturfag 
indeholder som domæne og fagområde. En pige siger direkte i et af interviewene, at hun gerne vil være 
læge, men forbinder ikke dette umiddelbart med naturfag.  
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Figur 28 Spørgsmål 5 "Jeg taler med venner og familie om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min 
fritid” i faktoren Naturfag 7.-9. klasse 

I det sjette spørgsmål ”Jeg ser udsendelser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og 
geografi)” kan vi se at godt en tiendedel af eleverne svarer ”Helt enig” eller ”Delvis enig” her. Vi kan 
samtidigt se en stor andel af ”Ved ikke” besvarelser, så muligvis er eleverne lidt i tvivl om de 
udsendelser de ser har noget at gøre med naturfagene eller ej (eller også er de i tvivl om spørgsmålet). 
Vi kan også se, at godt en tredjedel af eleverne svarer at de ”Aldrig” ser udsendelser om naturfagene i 
deres fritid. Umiddelbart lader det til at eleverne ikke udfører aktiviteter direkte relateret til naturfagene 
i fritiden, men at de trods dette forhold indikerer at de kan bruge og forstå hverdagen bedre med 
naturfagene.  

 
Figur 29 Spørgsmål 6 ”Jeg ser udsendelser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid" i 

faktoren Naturfag 7.-9. klasse 
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I det syvende spørgsmål ”Vi arbejder med spændende emner i naturfagene (fysik/kemi, biologi og 
geografi) kan vi se, at godt halvdelen af eleverne (52%) svarer positivt på dette spørgsmål. Dette er en 
direkte indikator og kobling med oplevelsen af undervisningen i naturfagene, så det er naturligvis meget 
positivt at halvdelen af eleverne er positive om dette. Vi kan se at kun 13% af eleverne svarer ”Helt 
uenig” og ”Delvis uenig” til spørgsmålet. Godt en tredjedel af eleverne er ”Hverken enige eller uenige” i 
spørgsmålet.  
 

 
Figur 30 Spørgsmål 7 "Vi arbejder med spændende emner i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi)" 

 
Sammenfatning på de syv spørgsmål knyttet til faktoren Naturfag 7.-9. klassen: 
 

• En stor andel af eleverne er positive i forhold til brugbarheden af naturfagene i forhold til at 
forstå og ’bruge’ naturfagene i elevernes fritid.  

• Kun få elever svarer positivt til at koble fritidens aktiviteter med naturfagene. Det virker 
umiddelbart som om naturfagene er noget, der foregår i skolen og at eleverne er usikre på 
denne kobling. 

• Godt halvdelen af eleverne er positive i forhold til om man arbejder med spændende emner i 
naturfagene.  

Elevernes angivelser i surveyen ang. interesse for naturfag er ikke helt entydige og der er variationer 
skolerne i mellem). 
 
Det kan her ses som en udfordring og modsætning i følgeforskningen knyttet til LEAPS, at der som 
udgangspunkt netop ikke er megen fagopdeling. Man kunne derfor overveje, om nogle elever kan have 
en vis forståelsesmæssig usikkerhed omkring, hvad udtrykket ’naturfag’ henviser til. Interviewene 
antyder dog ikke en sådan forståelsesmæssig usikkerhed blandt eleverne på 7. – 9. klassetrin, hvor der 
er stillet spørgsmål, der kan belyse dette. Dette kan ses både som begrundet i deres alder, som er 
karakteriseret ved en styrket begrebsudvikling, og også rummer mange års erfaringer fra skolen, 
samtidig med, at der i projektet er tale om elever, der først startede som projektklasser fra 7. klassetrin, 
de ved således fra deres tidligere skoleerfaringer, hvad de enkelte fag repræsenterer og hvad en 
fagopdelt undervisning er. 
 
I interviewene udfoldes positiv interesse for naturfaglige aktiviteter, der omtales som spændende.  
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Også her afspejles, at interessen udviklingsmæssigt har bevæget sig over i de to sidste faser i 
interesseudviklingen, jf. Hidi & Renningers model, dvs. har karakter af individuel interesse, for nogle 
spirende (Fase tre), for andre veludviklet (Fase fire), og det kobler sig samtidig sammen med ønsker 
mht. uddannelse. Dette ses f.eks. i dette citat. 
 
Den der ingeniør idé den kom fra er at jeg elsker at bygge og det gør jeg stadig, hver gang min far 
bygger nogle nye møbler så vil jeg altid hjælpe og så matematik, jeg er ikke så god til det, jeg får stadig 
fejl, men jeg elsker matematik. (Pige, 8. klasse) 

 
Oplevelse af mestring er vigtigt for 
interesseudviklingen 

Spørgsmålet om, hvorvidt man oplever at 
mestre et emne eller fag, spiller en væsentlig 
rolle i forhold til, om man holder af det, har 
positive emotioner forbundet med det, og 
dermed også en rolle for interesseudviklingen. 
Nogle beskriver matematik som deres ’bedste 
fag’, det de synes bedst om, og et fag de også 
oplever at kunne mestre, det betyder også at 
det opleves som sjovt og spændende, og kan 
føre til individuel interesse, mens oplevede 
udfordringer med de faglige lægger en dæmper 
på interessen, som det afspejles i de 
nedenstående citater.  
 
Jeg synes matematik er lidt mere forståeligt 
end de andre fag for mig, og derfor kan jeg godt 
lide det og jeg synes også det er spændende 
når man regner ud og når man har sådan for 
eksempel ligninger, det er det bedste i 
matematik synes jeg, fordi det er meget 
spændende hvordan at man løser den, hvordan 
man får svaret og så videre, og ja det er derfor 
jeg godt kan lide det. (Pige, 8. klasse) 

 
Pige1: Jeg kan godt lide i hvert fald geografi og noget biologi, men fysik/kemi er ret kompliceret, og det 
synes alle i klassen, de synes, det er kompliceret. 
Pige2: Altså, det er spændende nok, men det er svært at lære. (Piger, 8. klasse). 
 
 
  

 

 

Vandets vej 
 

Hvordan mon jorden er bygget op og hvordan mon 
vandet finder vej ned gennem forskellige lag – og 
vender tilbage som regn? Og hvad mon der sker 
med vandet i den proces? 

Foto: © Kata Fonden 
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Forestillinger om 
erhverv og 
uddannelse 
 
 
 

Foto: © Kata Fonden 
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FORESTILLINGER OM ERHVERV OG UDDANNELSE 

INTERVIEWS MED ELEVERNE OM DERES OVERVEJELSER OVER UDDANNELSE OG ARBEJDE EFTER 
SKOLEN 

I årsrapporten fra 2019 blev beskrevet de mønstre og tendenser, der tegnede sig i forhold til elevernes 
overvejelser og ønsker hvad angår uddannelse og arbejde efter grundskolen. 
 
Samme tema indgår i dette års interviews, gennemført juli 2020, og det kan med det samme siges, at 
de mønstre, som tegnede sig i analysen i sidste års rapport, genfindes i dette års datamateriale. 
 
Temaet – dvs. forestillinger om erhverv og uddannelse - er relevant i relation til interesse af flere 
årsager. Dels vil elevernes præferencer og individuelle interesser afspejle sig i de aktiviteter relateret til 
f.eks. uddannelse og erhverv, de søger mod efterhåndenden som de modnes. Dels kan ønsker om 
bestemte erhverv og uddannelser, omvendt betyde, at eleverne tilskriver mening til visse aktiviteter i 
skolen, som disse uddannelses- eller erhvervsønsker opleves at korrespondere med, eller som skolens 
aktiviteter og den viden, færdigheder og kompetencer de udvikler giver mulighed for at kunne realisere. 
 
Eleverne på 7., 8. og 9. klassetrin er spurgt i surveyen om de kunne tænke sig et arbejde inden for det 
naturfaglige område efter skolen. Svarene afspejler en kønsforskel, der også sås i surveyen sidste år, 
der viser en tendens til at flere drenge end piger svarer positivt på spørgsmålet og altså kunne tænke 
sig et sådant arbejde). 
 
FASER OG MØNSTRE I UDVIKLINGEN 

Faser i disse processer kan udtrykke sig ved mønstre, der kan være påvirket af forskellige faktorer. 
 
Eleverne vil gennem skoletiden efterhånden udvikle en bestemt forståelse, et bestemt billede af, inden 
for hvilke områder deres særlige styrkesider er – f.eks. om det er inden for noget sprogligt, 
kropsligt/fysisk, teknisk, matematik, æstetisk, omsorg for andre osv. Såvel aktiviteter, som erfaringer 
sammen med andre og tilbagemeldinger fra omverdenen, hvad enten det er fra undervisere, 
kammerater, forældre eller andre, bidrager alt sammen til at forme det billede og påvirke tiltroen til 
egne evner – en tiltro som kan gælde særlige aktiviteter og faglige områder eller som kan være mere 
generel. Interesseudviklingen er stærkt påvirkelig overfor netop dette. 
 
Elevernes erfaringsverden generelt i form af viden om mulige uddannelser og erhverv, hvad de 
indebærer og hvad deres indhold er, udvikles også med tiden. Dette spiller naturligt en rolle også i 
forbindelse med overvejelserne, der i disse processer efterhånden tilpasses en sådan viden og kan 
betyde at præference for en bestemt uddannelse eller beskæftigelse enten fremmes eller reduceres. 
 
Endelig afspejles også interesseudviklingens faser, som de beskrives af Hidi & Renninger, hvor dens 
første faser er meget kontekstafhængig og umiddelbar – dette ses blandt de yngre elever -  mens de 
senere faser, er karakteriseret ved en individuel og mere stabil interesse, der afspejler sig blandt de 
ældre elever. 
 
Sådanne forhold giver sig til kende i citater fra eleverne, og beskrives med eksempler nedenfor. 
 
DE YNGSTE ELEVER OG MELLEMTRINNET 

De yngste elever er overvejende meget påvirkede af deres umiddelbare interesser og deres stadig 
forholdsvis begrænsede viden om og forståelse af erhverv og uddannelser. Feks. beskriver elever i en 1. 
klasse. 
 
Dreng1: Jeg vil godt arbejde med computere. Fordi at det synes jeg, er lidt spændende, alt det der sker 
inde på internettet synes jeg er spændende.  (Dreng, 1. klasse) 
Dreng2: Jeg vil være fodboldspiller. Jeg synes det er sjovt at spille fodbold, fordi så kan man se mange 
af sine venner af gangen. (Dreng, 1. klasse) 
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Jeg vil gerne være dyrlæge. 5: Jeg vil bare gerne arbejde med dyr og så tænkte jeg, jeg godt ville være 
dyrlæge. (Pige, 1. klasse) 
 
Mens de forestillinger, de yngste har, er karakteriseret ved at korrespondere med noget, der har deres 
umiddelbare interesse, begrundes overvejelserne på de senere klassetrin langt mere nuanceret og 
afspejler samtidig den efterhånden både større viden om egne kompetencer og større viden om erhverv 
og uddannelser i det hele taget, som de får ad forskellige kanaler, f.eks. i skolen. 
 
F.eks. beskriver elever i 5. klasse: 
 
Jeg kan bare godt lide at sådan at tegne og være kreativ og sådan at tegne huse eller veje og sådan 
nogle bygninger. Og så synes jeg bare, det lyder spændende, fordi [på skolen] kom der en arkitekt og 
fortalte om noget, og jeg synes det lød meget spændende. (Pige, 5. klasse) 
 
Jeg selvom det er svært at komme ind på biologi studie så kunne jeg godt tænke mig at være 
marinbiolog i hvert fald, jeg synes det er meget spændende. Jeg tror det er fordi vi havde om det der 
vand [projektemne, red.] og jeg synes at det var meget spændende og jeg har bare altid været 
fascineret af vand og vanddyr. I det her corona var vi på hold, på mit hold […] så skulle vi skrive om et 
dyr […], så vi kunne bruge det vi havde lært til noget. (Pige, 5. klasse) 
 
Eleverne her har stadig ikke nogen større viden om, hvad et sådant erhverv faktisk indebærer, hvad der 
er relevant set i lyset af den rolle det kan spille for interesseudviklingen. I begge tilfælde har erfaringer 
fra skolen spillet en rolle for deres overvejelser. 
 
ELEVER PÅ 7. OG 8. KLASSETRIN 

Interviewene med elever på de ældste klassetrin viser meget tydeligt, hvordan overvejelserne over 
uddannelse og beskæftigelse afspejler de tre elementer, der også karakteriserer interesseudviklingen: 
Det emotionelle, det kognitive og det sociale. 
 
Eleverne er ikke længere drevet af det mere spontane og impulsive i deres overvejelser. Det der 
umiddelbart opleves som spændende, det emotionelle er altså trådt i baggrunden, men er dog i høj 
grad stadig til stede, men i den form at man vender sig mod noget der også opleves om noget det 
matcher det billede man har dannet sig af, hvem man selv er. Disse processer er, meget forventelige, 
de er under stor påvirkning af den viden de har om omverdenen, og relateres også til sociale 
sammenhænge, både gennem den måde den erhverves (i skole, familien, blandt venner mv.) og de 
personer man har tilknytning til. 
 
Pige1: Altså mit drømmejob det har været siden nulte, det er faktisk at blive lærer. […] Da jeg så kom i 
skole, så finder jeg ud af at jeg synes det er helt fantastisk at gå i skole og jeg, hvad hedder det nu, 
synes det kunne være sejt hvis man ligesom kunne videregive eleverne viden, som ens lærer gør. Så 
tænkte jeg ikke så meget over at blive lærer mere da jeg kom op i de lidt ældre klasser, der vidste jeg 
ikke helt hvad jeg ville være hundrede procent stadigvæk, men da jeg så fik LEAPS igen, så var jeg helt 
sikker på, at det var det jeg stadig ville være, fordi, du ved, jeg synes det er sejt den måde lærerne viser 
os noget og […] kan få os til at lave et mega godt arbejde. (Pige 8. klasse) 
 
Pige2: Altså, jeg havde en tanke om at være ingeniør, men jeg tror ikke, at det vil blive til noget. Jeg ved 
ikke, om jeg rigtigt vil være ingeniør, jeg tænker på arkitekt men jeg ved det ikke, jeg har også kigget på 
sundhedsplejerske altså en sygeplejerske og så også noget på apotek assistent. Så jeg har ikke noget 
fast, men jeg håber på at blive ingeniør. 
Pige2: Den der ingeniør idé den kom fra, at jeg elsker at bygge […] jeg er ikke så god til [matematik], jeg 
får stadig fejl, men jeg elsker matematik. (Pige, 8. klasse) 
 
Således kan det konstateres – præcis som i årsrapporten fra 2019 – at erfaringerne fra 
familiekonteksten spiller en væsentlig rolle i forbindelse med erhvervsvalget, og derved også afspejler 
det, som man i analyser betegner som ’social arv’ – men at også erfaringerne fra skolens aktiviteter 
giver et meget vigtigt bidrag. Det er det nedenstående eksempler på. 
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Dreng1: Jeg har tænkt på revisor. Jeg fik inspiration fra min kusines mand. Han er revisor. Han siger 
det er et rigtig godt job. Det handler meget om matematik og jeg kan godt lide matematik i skolen. 
(Dreng, 7. klasse) 
 
Dreng2: Tømrer eller programmør. Programmør det er fordi jeg godt kan lide at spille på computer for 
eksempel og jeg kan godt lide at kode hjemmesider og andre ting og tømrer, det er fordi jeg har en 
onkel der er tømrer og så interessere jeg mig også ret meget for at bygge ting for eksempel (Dreng, 7. 
klasse) 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE 

 
• Udviklingen hvad angår forestillinger og ønsker om uddannelse og beskæftigelse efter 

grundskolen følger tydeligt et mønster, der også kan ses i lyset at udviklingen hvad angår 
interesse, interesseudviklingens faser – men selvfølgelig samtidig stærkt er individuelt 

• Det er et mønster startende oftest med forholdsvist med u-differentierede og unuancerede 
overvejelser, som afspejler den viden og den forståelse børnene har, og kan ventes at have, på 
dette alderstrin, og udvikler sig mod det mere og mere nuancerede og velbegrunde, i en proces 
der samtidig afspejler de yngre børns kontekstbundethed i deres tænkning, og de ældre børns 
individualiserede og selvstændige tænkning 

• Som i interesseudviklingen afspejles også i nogen grad kønsforskelle i orienteringen mod 
uddannelse og arbejde, færre piger angiver at de kunne tænke sig beskæftigelse inden for 
naturfagsområdet – pigerne synes i høj grad orienteret beskæftigelser der rummer et eksplicit 
socialt element, men som godt kan tangere de naturfaglige, f.eks. som læge eller arkitekt 

• Den sociale baggrund sætter sig igennem i form af, at det er i familien – i en bred forstand – 
eleverne genererer mange af de erfaringer, der senere spiller afgørende ind i forbindelse med 
uddannelses- og erhvervsvalget 

 

Elevernes erfaringsverden kan inddrages og 
bearbejdes på mange måder, her også 
formidlet gennem æstetisk udtryk. 

Foto: © Kata Fonden 
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Generelle kompetencer – 
Deeper Learning Skills 

Foto: © Kata Fonden 
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TEGN PÅ LÆRING (DEEPER LEARNING SKILLS) 
  
Vi har haft behov for at præcisere Deeper Learning Skills og introducere et dansk begreb for at 
tydeliggøre, hvad det er undersøgelsen kan sige noget om i forhold til dette undersøgelsesdomæne. Vi 
kigger med andre ord efter tegn på læring (at eleverne oplever de udvikler sig) og efter, hvordan de 
vurderer deres kompetencer generelt.  
 
I cirkeldiagrammet nedenfor har vi afbilledet elevernes besvarelser af spørgsmålet ”Jeg synes jeg er 
dygtig i skolen”.  
 

 
Figur 31 Spørgsmålet "Jeg synes jeg er dygtig i skolen" fordelt på årgange 

Her kan det ses at eleverne generelt har mest tiltro til egne evner i 4. klasse hvorefter andelen af ”Helt 
enig” og ”Delvis enig” falder. Men overordnet angiver kun en lille andel af eleverne lidt tiltro til egne 
evner og her kommer det særligt til udtryk i 7. – 8. klasse. Vi kan se at tiltroen til evnen i skolen dog 
stiger i 9. klasse, men ikke når samme niveau som i 4. klasse. En sådan ’indsigt’ hos eleverne må siges 
ikke at være overraskende, men hænger meget godt sammen med indsigten i egne skolefaglige emner, 
samt i takt med introduktionen af karakterer. Det er stadigvæk relativt spinkle tal og ’faldet’ i 8. klasse 
kan her muligvis tilskrives et lidt mindre datamateriale for årgangen.  
 
Hvad angår analysens tegn på generelle kompetencer og læring (deeper learning skills) ift de kvalitative 
data bekræftes mange af de foreløbige resultater fra den første rapport (2019).  
 
 
 
 
1. - 3. KLASSETRIN 
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Børnene er i denne alder i fuld færd med at udvikle deres viden, færdigheder og kompetencer hvad 
angår det at kunne befinde sig i og agere i grupper og have et godt socialt samspil med andre, ligesom 
de er ved at finde sig til rette i skolen med dens krav, aktiviteter og vilkår. De har stort behov for stabil 
voksenstøtte samt et trygt miljø i disse processer, der kan være udfordrende og hvor også betydningen 
af de miljøer, eleverne er vokset op i spiller en rolle. Disse dimensioner i deres almene udvikling og 
erfaringsudvikling er stærkt dominerende og har stor indflydelse på interesse og engagement generelt 
og også på udviklingen af deeper leaning skills, der ud over de faglige dimensioner også omfatter 
sociale, her kort ridset op (for yderligere beskrivelse se Bilag 2): 1. Mestre centrale fagområder, 2. 
Undersøgende tilgang til komplekse problemstillinger, formulere og løse problemer, 3. Samarbejde – 
evne til at arbejde sammen med andre, 4. Kommunikere effektivt, 5. Lære at lære – kunne overvåge og 
styre sin egen læring, 6. Udvikle videnskabelig tilgang til problemstillinger, herunder positive tilgange og 
tiltro til egen læring 
 
De enkelte temaer behandles ikke adskilt, da de har overlap og integrerer sig med hinanden. 
 
LEAPS AKTIVITETER OG FASER I UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING SKILLS BLANDT DE YNGSTE  

Interviewene afspejler udviklingen af deeper learning skills i sine tidlige og helt grundlæggende faser. 
 
Særligt er det udviklingen i forhold til samarbejde og i forhold til det at antage og praktisere en 
undersøgende tilgang, som træder frem på dette alderstrin blandt de interviewede elever. Dette viste 
også rapporten fra 2019. 
 
En pige forklarer f.eks. om hvorfor det er godt at samarbejde, at det ’bare’ er det at være sammen med 
nogen 
 
Bare at være sammen med nogen, at lave noget. 
(Pige 1. klasse) 
 
En anden elev forklarer samtidig, hvordan det gribes 
an at tage hensyn til dem, man samarbejder med: 
 
Det er ligesom lidt mere blandet noget jeg kan lide og 
noget [hun] kan lide og vi er sammen. (Pige 1. klasse) 
 
Eleverne beskriver, hvordan de sørger for at ’blande’ 
deres interesser, som det formuleres, altså indgå 
kompromis og tilgodese flere deltagere. 
Formuleringerne viser, at der er reflekteret over, hvad 
der spiller en rolle i gruppesamarbejdet, nemlig at der 
er plads og rum til deltagerne, og dette søges så 
omsat i en praksis, hvor der indgår noget det tilgodeser begge. Dette afspejler også at de allerede på 
dette trin er i fuld færd med at udvikle kompetencerne til at monitorere deres arbejdsprocesser, og 
udvikle de sproglige færdigheder, der er nødvendige for at kunne det. Det tidligere nævnte eksempel 
med at lave papirfly viser meget fint netop samme proces, samt at der anvendes en undersøgende 
tilgang i forhold til former og materialer – man kan kalde det videnskabelig i sin begyndende fase – 
ligesom flere af eksemplerne i afsnittet om interesseudvikling også afspejler en positiv udvikling af og 
tiltro til egne evner. 
 

En arbejdsproces med en drømmefanger: 
 
Dreng1: Først tegnede jeg den 
[drømmefangeren]. Altså så lavede jeg de 
her [peger]. Og så limede jeg streger, så 
limede jeg perler ind to og to og to. Så fjer, 
så må man selv bestemme. Så var den 
lavet. 
Pige: Det var sådan lidt svært engang 
imellem [at lave den], for eksempel der 
hvor man skulle lave huller, man skulle 
have den helt ind her, og så lavede man 
kun hul herude. Man skulle have den 
nærmest herinde før at det blev sådan der. 
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4. - 6. KLASSETRIN 
På skolens mellemtrin afspejles, sammenlignet med det 
foregående, en mere udviklet viden, både generelt og om 
sociale relationer og samspil. Der ses også større 
grundlæggende færdigheder, hvad angår det at kunne arbejde 
selvstændigt og reflektere over valg, metoder osv. i forbindelse 
med løsningen af de projektfaglige problemer, de er engagerede 
i, og dermed også i forhold til deeper learning skills, eller 
generelle kompetencer.  
 
Disse defineres i LEAPS projektet som omfattende seks 
dimensioner (her i forkortet form): 1) Mestre fagligt indhold 2) 
Kritisk tænkning og problemløsning 3) Samarbejde 4) Effektiv kommunikation 5) Selvstyret læring 6) 
Uddannelsesmindset(For yderligere beskrivelse se Bilag 2) 
 
Udviklingen betyder, at behovet for voksenstøtte også på nogle punkter har ændret karakter og er 
reduceret.  
 
I surveyen afspejles generelt en høj positiv oplevelse af faglig mestring. Denne dimension af elevernes 
oplevelse af sig selv er vigtig, ved at spille en central rolle for og kunne bidrage i den helt 
grundlæggende interesseudvikling, både hvad angår den generelle interesse for skolen og den mere 
fagspecifikke interesseform. 
 
Den generelle udvikling har nået et niveau, der betyder, at børnenes selvstændighed er stærkt øget, og 
at de nu kvalificeret både kan begrunde og udvikle ideer og lægge planer for forfølgelsen af disse. De 
kan dermed altså mere intentionelt og bevidst fordybe sig i undersøgelsen af problemer, som de er 
optagede af at forstå.  
 
Udviklingen afspejler sig også i større grad af evne til kritisk vurdering f.eks. af egne produkter i forhold 
til deres indhold og form, samt evne til at planlægge og gennemføre de opgaver de sætter sig for, 
ligesom de i stigende grad benytter sig af logisk tænkning og ræsonneren i opgaveløsning.  
 
Den øgede bevidsthed om egne produkter kommer også til udtryk f.eks. i elevers beskrivelse af, hvad 
der skal til, for at en præsentation er god og fanger tilhørerne. To elever beskriver dette således: 
 
Pige: Det er at man fortæller hvad man har sagt, man kigger folk i øjnene og sådan nogle gange så har 
man noget de kan prøve at lave, så de ikke bare står og kigger på, men noget de kan prøve og lave og 
så kan blive mere indblandet i processen hvordan man har lavet det. (Pige, 5. klasse) 
Dreng: Vi laver sådan nogle spil, de kan prøve så de ikke bare står og kigger på (Dreng, 5. klasse) 
 
Den større grad af bevidsthed om egne præstationer betyder også, at eleverne værdsætter det at 
kunne ’bruge’ deres produkter til noget og at vise dem frem. En pige beskriver dette; 
 
Jeg synes, at det er spændende fordi så kan man vise det, man har lært og brugt så lang tid på at lave, 
i stedet for at det bare bliver gemt væk et eller andet sted (Pige, 5. klasse) 
 
 
 
 
 
 
Men samtidig kan den øgede selvkritik også betyde, at det at skulle præsentere sine produkter, kan 
opleves som et pres. Dette afspejler sig f.eks. i dette citat. 
 

Det gør det spændende, 
når man kan bruge sin 

viden til noget  

(Pige, 5. klasse) 
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Mange gange har jeg været meget nervøs at gøre 
det, fordi det er mennesker jeg ikke kender (Pige, 
4. klasse) 
 
Generelt er eleverne – som i surveyen fra foråret 
2018 - meget positivt indstillede i forhold til at 
arbejde med projekter/LEAPS. Flere beskriver 
samtidig, at de synes godt om kombinationen af 
LEAPS aktiviteter med det man kunne kalde mere 
almindelig fag-undervisning. Dette komme f.eks. til 
udtryk i citaterne fra eleven her. 
 
Jeg synes, også det er fint. Jeg synes det er sjovt at 
arbejde sammen med andre, men nogle gange 
kunne jeg godt tænke mig bare lige at være lidt 
sådan ligesom andre klasser. Jeg kan godt lide 
sådan vi har fået det her i 5., at vi har sådan både 
fagene og vi har LEAPS, det kan jeg godt lide. (Pige, 
5. klasse) 
 
Eleverne har også udviklet større bevidsthed, hvad 
angår grupperelationer og samarbejde i grupper. 
De er bevidste om, hvordan de kan gribe det an, 
når der f.eks. er uenighed i en gruppe, men har 
stadig brug for voksenstøtten. Nogle elever fra en 
5. klasse beskriver det på denne måde. 
Og også hvad angår proces-færdighederne afspejler 
sig en udvikling, som også opleves af eleverne selv. 

Her beskriver to elever, hvad de oplever de er blevet bedre til, i beskrivelserne kommer samtidig indblik 
i vigtige færdigheder til udtryk. 
 
Pige: At gøre for eksempel plancher mere indbydende at se på for eksempel at det ikke bare er et 
stykke karton, hvor der står noget på, at lave en masse forskellige dekorationer og så putte skrift ind i 
dem sådan lidt mere spændende at læse i stedet for at det bare er et stykke karton med skrift på. 
(Pige, 5. klasse) 
Dreng: jeg tænker ligesom hende at dekoration ikke skal være kedelig, men sådan mere spændende at 
kigge på. (Dreng, 5. klasse) 
 
Og en anden elev beskriver, hvad de lagde vægt på til præsentationen i deres gruppe. 
 
Vi snakkede sådan om hvad vi skulle bruge til præsentationen, og hvad vi godt ville sådan snakke om 
mindst, og så skiftedes vi lidt om det. Vi øver hvad vi skal sige og hvad sådan hvornår, vi skal skifte, og 
der var en der står og kigger ud i luften, når det er den der sådan har tur og sådan. Og ja. Øve hvad 
man skal sige. 
(Pige, 5. klasse) 

Pige1: Altså nogle gange vi prøver selvfølgelig 
at løse det hvis man kan komme på 
kompromis om det nogle for eksempel er 
uvenner over eller finde noget nyt de kan 
arbejde med. 
Dreng: vi kalder hele tiden næsten lærerne på 
grund af det er svært at styre dem og sådan 
noget 
 
Pige:1 Det er sådan lidt nemmere [end på 
foregående klassetrin] at arbejde i grupper 
fordi vi har gjort det så meget 
Dreng: ja i starten var det svært fordi vi skulle 
arbejde med nogle vi ikke har arbejdet med 
før, men nu er det bedre 
 
Pige1: Altså jeg er blevet mega vant, og er ikke 
så nervøs op til en udstilling, som jeg for 
eksempel plejede at være, fordi jeg var nervøs 
over, hvad jeg skulle sige 
 
Dreng1: Før var jeg meget nervøs, men nu har 
jeg vænnet mig til det at stå og fortælle det 
foran forældre og de andre klasser 
 

Pige og dreng, 5. klasse 
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7. - 9. KLASSETRIN  
Generelle kompetencer, deeper learning skills, omfatter i projektets teoretiske afsæt seks 
kompetenceområder, her lidt forkortet (se Bilag 2 for uddybende beskrivelse): 
 

1. Mestre fagligt indhold 
2. Kritisk tænkning og problemløsning 
3. Samarbejde  
4. Effektiv kommunikation 
5. Selvstyret læring 
6. Uddannelsesmindset 

 
Surveyen afspejler en positiv udvikling inden for dette område samlet set på dette trin i skolen, eleverne 
har f.eks. udviklet højere grad af tiltro til egne evner, hvad der samtidig afspejler deres faglige udvikling 
og erfaringen med og oplevelsen af, at de kan omsætte denne viden i de opgaver og udfordringer de 
engagerer sig i. 
 
Alle seks temaer kommer til udtryk i elevernes beskrivelser på forskellige måder, der således samtidig 
illustrerer at de er integrerede med hinanden. Eleverne tilkendegiver bevidstheden om, at de har brug 
for indsigt, faglig viden, for at kunne løse deres projektopgaver, de anerkender nødvendigheden af 
dette, og tilskriver det relevans af samme grund. 
 
Men det er jo sådan, du ved at i et projekt der skal du først have basic viden før du ligesom kan 
begynde på produktet […] men det bliver man jo ligesom lidt nødt til for at have en viden, men det er 
typisk at vi ligesom selv skal finde viden på en måde. (Pige, 8. klasse) 
 
Elevens beskrivelse ovenfor omfatter f.eks. også det at ’lære at lære’, dvs. styre og planlægge sin 
arbejdsproces. Dette afspejler sig også på anden vis, når elever fortæller om deres arbejdsproces mere 
generelt, der også fortæller om deres gruppesamarbejde og udviklingen af kompetencer hvad det 
angår. 
  
I starten når du arbejder med nogle, så er det svært for man ved ikke, hvad de kan lide, hvad elsker de 
og også deres idéer, og hvordan man godt kan sige ’nej’, den er ikke sådan rigtig en god idé, jeg har en 
bedre idé så det er svært i starten. Men efter du har arbejdet sammen med de samme personer flere 
gange, så ved du ligesom godt hvordan du skal opføre dig, hvis man godt kan sige det. (Pige, 8. klasse) 
 

 

At designe en drage kræver både præcision 
og kreativitet og naturfaglig viden omsat i 
praksis – og så er det spændende at 
afprøve den. 

Foto: © Kata Fonden 
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Eleverne har også selv oplevelsen af at de udvikler sig, f.eks. beskriver en elev: 
 
Jeg er blevet bedre til er når man arbejder i grupper sådan at høre alles meninger og ikke bestemme 
selv for meget, fordi mange fra klassen havde den der bestemmerrolle når vi arbejdede i grupper […] 
nu er det sådan nu skal vi alle sammen give os lidt og være enige for at komme videre. (Pige, 8. klasse) 
 
Der er yderligere mange eksempler hvor eleverne 
beskriver oplevelsen af at gøre sig erfaringer med at 
præsentere deres projekter, hvilket både omfatter 
det at kommunikere effektivt, samarbejde, opsøge 
og bruge viden, planlægge arbejdsproces mv. – igen 
et eksempel på, at de forskellige dimensioner 
deeper learning skills omfatter, fletter sig sammen 
– som det f.eks. fremgår i dette citat. 
 
Jeg kan huske første projekt, det var faktisk- allerførste projekt vi havde, det var hvor vi skulle have tre 
lande, det ene var Danmark og så skulle vi fremlægge om de tre lande, seværdigheder, vi selv skulle 
fortælle om dem, vi havde alle sammen på vores seværdigheder klistret på, hvor der stod det vi skulle 
sige, fordi vi alle sammen var bange for at glemme det. Men det endte med, at ingen af os brugte de 
her papirer, fordi vi alle sammen ligesom vidste godt, hvad vi skulle sige, -  nu er det sådan, jo altså, vi 
har forberedt os og vi har øvet os, men vi står ikke sådan ti gange og øver, hvad vi skal sige, det er 
sådan lidt mindre gange vi står, ligesom nu har vi jo ikke har øvet, hvad vi skal sige, det er bare noget vi 
svarer på. Det er bare meget nemmere (Pige, 8. klasse) 
  

Skolen er blevet meget mere 
interessant efter LEAPS 

 (Pige, 8. klasse) 
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Hovedtemaer - 
klasser 

Foto: © Kata Fonden 
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HOVEDTEMAER OPSUMMERET 
 

1. – 3. KLASSETRIN

Følgeforskningen i LEAPS projektet fokuserer på elevernes udvikling af interesse, generelt og i forhold 
til naturfaglige aktiviteter, samt udviklingen af deeper learning skills – i en LEAPS kontekst. 
 
Med dette som rammen for alle aktiviteter er det naturligvis centralt, hvordan eleverne forholder sig til 
denne. PBL aktiviteterne har været påvirkede af coronakrisen og de måder, hvorpå denne har påvirket 
LEAPS, hvad angår f.eks. samarbejdsaktiviteter. Disse har imidlertid godt kunnet udfolde sig, men dog i 
en form der har været tilpasset, således at der kunne holdes den krævede afstand mellem børnene. 
 
Som i årsrapporten fra 2019 kan det også i denne rapport konstateres, at eleverne er meget positive i 
forhold til samarbejdet i grupper og makkerpar. Dette synes at matche godt som ramme, både for 
udfoldelsen af deres naturlige nysgerrighed og deres generelle tendens til at søge socialt samvær.  
  
Dette er en vigtig konstatering, idet det naturligvis er en afgørende forudsætning for engagement og 
deltagelse i skolens aktiviteter og dermed for erfarings- og vidensudvikling såvel socialt som fagligt.  
 
De er dog i de tidlige faser i forhold til udviklingen af de færdigheder og kompetencer, der kræves i et 
socialt samspil, og voksenstøtte er derfor vigtigt og spiller en særlig rolle på dette alderstrin. 
Interviewene afspejler, at eleverne reflekterer over hvad der spiller en rolle i det sociale samspil, og at 
emnet således også er noget der optager dem. Det giver derfor også god mening, at drøfte det og dets 
udfordringer med eleverne i fællesskabet og dermed understøtte refleksionerne. 
 
Den erfaringsudvikling, der finder sted på disse klassetrin, er helt afgørende for om og hvordan 
interesseudviklingen – såvel generelt som i forhold til naturfagene – fortsat udvikles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIGTIGE TEMAER I INTERESSEUDVIKLINGEN 
 

• Interesse blandt de interviewede elever på de yngste klassetrin giver sig overvejende til kende 
som trigget situationel interesse (Første fase), men også med tegn på udviklinger i retning af 
’stabil situationel interesse’, som er kendetegnet ved, at interessen fastholdes over tid 

• Det er en interesse, der har form af at være meget spontan og umiddelbar 
• Den er meget afhængig af de konkrete situationer, aktiviteterne indgår i 
• Den trigges gennem de kropslige erfaringer, det at afprøve egne evner, undersøge og sanse 
• Det sociale samspil spiller en vigtig og positiv rolle, det er derfor vigtigt at det pædagogiske 

miljø støtter op om dette 
• Sprog: Gruppeaktiviteterne og præsentationerne for klassen kræver at eleverne bruger og 

derved også får mulighed for at udvikle deres sprog og danner derved en god ramme for dette, 
hvor det er vigtigt at også elever, der evt. har sproglige barrierer, får tilstrækkeligt rum og 
udtrykker sig 
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Det kan fremadrettet være relevant at fokusere yderligere på 
- Hvad der trigger interesse blandt børn på dette trin i skolen 
- Hvilke typer aktiviteter der evt. i særlig grad synes at bidrage positivt til dette 
- hvilke evt. kønsforskelle der tegner sig  
 
 
 

 
PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE  

 

• På de yngste klassetrin er udviklingen af interesse både generelt og i forhold til naturfaglige 
aktiviteter i sine første faser, dvs. at der er tale om situationel interesse, som er enten i sin aller 
første fase, dvs. trigget, eller er i den efterfølgende fase, dvs. mere stabil og varig over tid 

• Mange forhold i konteksten kan bidrage til fastholdelsen af interesse, konteksten kan være såvel 
en konkret opgave, som det kan være den sociale sammenhæng den løses i makkerpar, gruppe, 
klassen) 

• Hvad angår opgaven som kontekst, virker det i sig selv interesseskabende for eleverne, når de har 
mulighed for at bruge kroppen, at sanse og udfolde sig æstetisk 

• Og det virker støttende for interessen når dette kan finde sted i samspil med andre eller i al fald 
involverer samspil 

• Eleverne er orienterede mod at gøre det godt, aktiviteter der giver mulighed for at opleve ’succes’, 
er derfor vigtigt, og spiller samtidig en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af interesse mod de 
følgende faser 

 
 
 
4. - 6.  KLASSETRIN 

Interesseudviklingen afspejler på en del punkter blandt elever på 4. – 6. klassetrin, en bevægelse fra 
dens meget situationelle og kontekstbundne former (fase 1 og 2 i Hidi & Renningers model) og over 
mod de mere individuelle og stabile former (Fase 3 og 4). Dette naturligvis inden for områder, der er 
kendte for eleverne, og hvor denne gradvise udvikling har mulighed for at kunne forløbe. 
 
Hos nogle af de interviewede elever ses allerede antydningerne af ’veludviklet interesse’, både inden 
for det man kan betegne som det naturfaglige område og inden for andre områder. 
 
Forhold, der kan støtte en sådan udvikling synes at være forbundet med, at der stadig tages afsæt i 
elevernes nysgerrighed, men samtidig, at den viden og de færdigheder og kompetencer, der udvikles, 
kan anvendes. Og det skal kunne anvendes inden for aktiviteter hvor eleven så at sige kan ’se sig selv’ 
– inden for noget, som eleverne oplever som relevant, set fra deres perspektiv. Identitetsmæssige 
forhold gør sig dermed også gældende. Dette kan forstås på den måde, at ’interessen’ på den ene side 
kan ses som noget, eleven kan realisere sin identitet igennem, og på den anden side, at aktiviteten 
også i sig selv vil kunne bidrage i elevens selvforståelse og identitet. 
 
Tiltro til egne evner er et vigtigt grundlag interesseudviklingen, dvs. at eleverne skal have mulighed for 
at kunne opleve mestring. Projektarbejdsformen synes at fungere som en god ramme for dette. Det 
kommer til udtryk såvel i surveyen, hvor eleverne generelt stiller sig meget positivt til arbejdsformen, og 
det kommer til udtryk i interviewene. Her kan eleverne på den ene side få mulighed for at matche 
interesser – f.eks. fagligt – med opgaver der skal udføres, og derved på den ene side udvikle dem, på 
den anden side få mulighed for at kunne se sine kompetencer omsat i et produkt og anerkendt gennem 
præsentationerne. 
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Blandt temaer der synes væsentlige, og som kan undersøges nærmere fremadrettet i forhold til 
interesseudviklingen og udviklingen af deeper learning skills, er: 
 
• Hvordan forskellige opgavekontekster understøtter interesseudviklingen,  
• Hvordan samspillet er mellem på den ene side projekt-temaerne og aktiviteter (konteksten), og på 

den anden side interesseudviklingen 
• Hvad der spiller en rolle i processerne, hvor interesseudviklingen bevæger sig over i fase tre og fire 
 

 
 
7. - 9. KLASSETRIN 

Fremtrædende temaer blandt eleverne 7. – 9. klassetrin er, at interesse nu generelt ikke længere er så 
situeret et fænomen, når det gælder skolens aktiviteter. Den har bevæget sig over i retning af det 
individuelle og er blevet mere stabil. Dette ytret sig ved, at eleverne er blevet mere bevidste om, hvad 
de synes er spændende at beskæftige sig med, og at det også begynder at flette sig sammen med 
deres overvejelser hvad angår uddannelse. 
 
Det at erfare, at ens viden, færdigheder og kompetencer kan bringes i anvendelse og har relevans i 
løsningen af konkrete (erhvervsmæssige) aktiviteter bidrager i høj grad til at skabe relevans som får en 
afsmittende betydning for interessen og engagementet i skolens aktiviteter. 
 
Denne dimension er derfor vigtig, og kan kobles på projektaktiviteterne, i elevernes beskrivelser 
fremstår det som positivt. 
 
Elevernes interesse trigges stadig når en aktivitet f.eks. forekommer sjov eller kan skabe nysgerrighed, 
og det er derfor et element der stadig er væsentligt.  
 
Dette gælder også de kropslige, fysiske og æstetiske erfarings og erkendelsesmåder, som mange 
elever nævner som noget positivt – mange nævner f.eks. interessen for at skabe noget, hvad enten det 
er ’en ting’, et kunstværk eller andet. 
 
Og endelig skal betydningen af det sociale samspil nævnes, da det spiller så væsentlig en rolle – 
elevernes oplevelse af at være aktive sammen med klassekammeraterne, i form af at løse opgaver, 
præsentere osv. er en stærk ramme for udviklingen af sociale kompetencer. 
 
 

PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE 
 

• Interesseudviklingen bevæger sig tydeligt fra dens første og stærkt situationsbundne faser og over 
mod de mere individualiserede 

• I denne proces synes også viden – eller forestillinger – om, hvad konkrete færdigheder og 
kompetencer kan bruges til, at spille en rolle 

• Elevernes kompetencer i forhold til gruppe samspil, relationer og gruppearbejdet udvikles over tid i 
takt med flere erfaringer, og dette er en erkendelse de selv giver udtryk for, hvilket samtidig 
bekræfter, at det er et tema de er optaget af og reflekterer over 

• Eleverne sætter i høj grad pris på den projektbaserede arbejdsform, men flere beskriver en vekslen 
mellem dette og mere fagopdelt undervisning kan give en god variation 

• Såvel gruppeaktiviteterne i sig selv som præsentationerne danner en god ramme for udvikling af 
sproglige såvel som sociale færdigheder 

 
• PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE 
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Blandt temaer, der synes væsentlige at have yderligere fokus på fremadrettet, kan nævnes: 
 

• At de dele af undervisningen, der har en mere specifik fag-faglig karakter knytter sig tæt til 
elevernes projekter, således at de bruger den viden de tilegner sig 

• At børnene får lejlighed til at reflektere over, på hvilke punkter de udvikler sig, idet dette styrker 
tiltroen til egne evner 

• At de samtidig også reflekterer over, på hvilke punkter de evt. kunne udvikle sig 
• Engagementet og interessen styrkes når projektaktiviteterne og skolens aktiviteter som sådan 

har en tydelig kobling til problemer og aktiviteter i samfundet, herunder f.eks. også 
erhvervsmæssig beskæftigelse 

 

PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE 
 
• Elevernes interesse for skolen og dens aktiviteter er karakteriseret ved at have bevæget sig over i den 

fase, hvor den er blevet mere individuel (jf. Hidi & Renningers model), det er en mere stabil form for 
interesse, hvor eleverne også selv opsøger det, de er optagede af, dette afspejler sig f.eks. når de 
beskriver deres overvejelser over fremtidig uddannelse 

• Også i denne årsrapport kan det konstateres, at eleverne generelt er positive i forhold til 
projektarbejdsformen. Eleverne på 6. klassetrin har et særligt sammenligningsgrundlag, idet skiftet til 
LEAPS er tættere på, og de interviewede er meget glade for skiftet, det er mere spændende 
undervisning. 

• Eleverne oplever, at de udvikler sig fagligt, hvilket vil virke styrkende for en fortsat udvikling af positiv 
tiltro til egne evner er, praksis i form af gensidig respons kan understøtte dette  

• Eleverne på de lidt ældre klassetrin synes muligvis mere opmærksomme på de mere fag-faglige 
dimensioner af aktiviteter, hvad der afspejler sig i, at de er positive i forhold til en vekslen mellem 
projekt og lidt mere fagspecifikke aktiviteter, som de oplever som meningsfuld 

• De interviewede elever synes i meget lav grad at anlægge det man betegner som en ’instrumentel’ 
tilgang til aktiviteterne, forstået som noget der er domineret af betydningen af karakterer og resultater 
ved prøver, - interessen for det indholdsmæssige træder frem 
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Køn 
 
 
 

Foto: © Kata Fonden 
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KØN 
 
4. – 6. klassetrin 

Kigger vi på kønsfordelingen kan vi se at drengene angiver en mere positiv interesse for NT end 
pigerne. Drengene har en samlet positiv score på 58%, hvor pigerne har en samlet positiv score på 
47%. Igen passer dette godt med, hvad forskningen normalt viser i forhold til, hvad drenge og piger 
synes om naturfag og NT.  
 

 
Figur 32 Faktoren Interesse for Natur/Teknologi 4.-6. klasse Kønsfordeling 

 
7. – 9. klassetrin 

Vi kan se på kønsfordelingen i faktoren Interesse for Naturfag at drengene er lidt mere positive end 
pigerne, men at de samtidig også har den højeste af de mest negative scorer.  Igen så er denne 
kønsfordeling typisk i forhold til det andre undersøgelser viser omkring naturfag, interesse og køn.  
 

 
Figur 33 Faktoren Interesse for Naturfag 7.-9. klasse kønsfordeling 
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KØNSFORSKELLE PÅ NOGLE PUNKTER – MEN MED VARIATIONER 

Surveyen afspejler visse steder kønsforskelle i besvarelserne på de forskellige spørgsmål relateret til 
interesse generelt, interesse i forhold til naturfagsområdet og hvad angår deeper learning skills. De 
forskelle, der forekommer, varierer gennem skoleforløbet, og kan synes at mindskes med stigende 
klassetrin  
 
Selv om der på nogle punkter er tale om endda ret markante 
forskelle de to køn imellem, dog primært på mellemtrinnet, er 
forskellene ikke helt entydige i den forstand at de ikke 
systematisk giver sig til kende generelt på tværs af klasser og 
skoler. Der er variation. 
 
Dog kan man konkludere, at der – som det også ses i 
årsrapporten fra 2019 – er indikationer på forskelle, der netop 
knytter sig til køn. I lighed med i rapporten fra 2019 giver 
kønsforskelle sig særligt til kende på to punkter 
- Færre piger end drenge svarer positivt til om de oplever at arbejde med spændende emner i 

naturfagene, dette ses dog mest udpræget på mellemtrinnet, mens forskellene ikke er så markante 
i udskolingen 

- Flere drenge end piger angiver, at de kunne tænke sig et arbejde inden for naturfagene efter skolen 
 
I det følgende belyses dette på baggrund af de kvalitative data, dvs. data fra interviewene. 
 
OPLEVELSEN AF HVAD DER ER SPÆNDENDE EMNER 

I interviewene indgår spørgsmål, der belyser hvilke særlige præferencer eleverne har, sådan som det 
giver sig til kende i, hvad de særligt er optaqede af og kan lide at arbejde med i skolen, hvad de synes 
er spændende. De forskelle, der tegner sig i surveyen synes også her ret tydelige. 
 
Man kan skelne mellem aktiviteter der  
- er fysisk betonede (f.eks. spring, hop, kaste, fart) 
- involverer det at manipulere med teknik og mekanik 

(f.eks. bygge, konstruere) 
- har æstetisk betoning (f.eks. arbejde med æstetisk 

udtryk i billeder, farver og former) 
- Involverer omsorg (f.eks. arbejde med dyr og mennesker, 

madlavning, sundhed) 
Anvendes en sådan skelnen ses i interviewene blandt de 
yngste en tendens til, at en del drenge tiltrækkes af 
aktiviteter i kategorierne der involverer fysisk aktivitet og det 
at manipulere med teknik og mekanik, og blandt en del piger 
ses tendens til at foretrække aktiviteter der involverer 
æstetisk aktivitet eller mennesker og omsorg.  
 
Dette gav sig f.eks. til kende i svar på spørgsmålet om, hvad 
de syntes havde været sjovt at arbejde med i skolen, hvor 
der blandt de yngste elever sås en tendens til, at de 
interviewede drenges første umiddelbare svar lå inden for de 
to først nævnte kategorier, dvs. var fysisk betonede, havde et 
markant fysisk element eller involverede manipulation med 
teknik eller mekanik – men de havde også svar fra de andre 
kategorier, og i nogle tilfælde var der overlap.  
 
De interviewede pigers første svar udviste en tendens til at ligge inden for aktiviteter med en æstetisk 
betoning eller omsorg – men de afgav også svar inden for kategorien med fysisk betonede aktiviteter. 
 

Selv om der på nogle punkter er tale om 
endda ret markante forskelle de to køn 
imellem, primært på mellemtrinnet, er 

forskellene ikke helt entydige i den 
forstand at de ikke systematisk giver sig 
til kende generelt på tværs af klasser og 

skoler. Der er variation. 

Hvad var det sjoveste? 

Eksempler fra interviewene: 

Dreng1: Længdespring, det var så sjovt. 
(Dreng, 1. klasse) 

Dreng2: Det var at se hvor langt en 
papirflyver kunne flyve. (Dreng, 1. klasse) 

Dreng3: Jeg synes, at det var rigtig sjovt at 
man kun måtte bruge nogle figurer som 
var for eksempel sekskant, trekant, firkant 
og alt muligt (Dreng, 1. klasse) 

 

Pige1: Det var sjovt at male noget. Og 
tegne. (Pige, 1. klasse) 

Pige2: Den synes jeg også var rimelig sjov, 
for så skulle man jo først lave en skitse og 
så skulle man lave en rigtig tegning. (Pige, 
1. klasse) 
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Blandt eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen ses fortsat tendenser som de nævnte, selv om de 
ikke synes så markante i udskolingen i surveyen og heller ikke giver sig entydigt til kende i interviewene. 
 
Antallet af informanter i interviewene er langt fra stort nok, til at man vil kunne drage mere generelle 
konklusioner på grundlag af dem, med de fundne træk og mønstre ligger - som nævnt - helt i 
forlængelse af resultaterne fra sidste års rapport. 
 
Endelig kan det ikke understreges nok, at man skal være utrolig varsom, når man beskæftiger sig med 
og søger at lave konklusioner vedr. køn. I en samlet gruppe elever vil der være en meget stor andel af 
eleverne der så at sige ’ligner hinanden’, og hvor det altså ikke giver mening at tale om evt. forskelle 
relateret til køn. 
 
OPMÆRKSOMHED PÅ KØNSMÆSSIGE VARIATIONER ER VIGTIGT 

At være opmærksom på evt. kønsforskelle allerede fra de yngste klassetrin synes imidlertid på 
baggrund af resultaterne fra surveyen og elevinterviewene at give god mening. Det er væsentligt at alle 
elever får bedst mulige vilkår for udvikling af interesse både for skolen generelt og i naturfagene, da det 
er grundlaget for den faglige udvikling.  
Samtidig må dette fokus formentlig også anses for at være nødvendigt, hvis man ønsker at støtte at 
flere piger orienterer sig mod de naturfaglige uddannelser.  idet der især i forbindelse med 
uddannelsesvalget, netop kan iagttageskønsmæssige forskelle. 
 
 
 
 
 
.
 
 
  
 
 

 
PUNKTER AF SÆRLIG INTERESSE 

 
• Opmærksomhed på kønsmæssige forskelle hvad angår elevernes præferencer i forbindelse 

med skolens aktiviteter er vigtigt, idet det spiller en rolle blandt andet for den grundlæggende 
og for den fortsatte udvikling af interesse, både generelt og inden for det naturfaglige område 

• Inden for det naturfaglige område tegner sig på mellemtrinnet en tendens til at færre piger 
end drenge angiver i surveyen at de oplever de arbejder med spændende emner 

• Valg af emner, der også giver mulighed for at kunne tilgodese det, som en del piger synes at 
være særligt optaget af, dvs. mulighed for æstetisk udfoldelse eller relaterer til omsorg og 
sundhed, kunne antages at ville kunne spille en positiv rolle 

• Set i lyset af interesseudviklingens faser, synes det særlig væsentligt at sikre at alle elever får 
vilkår der bedst muligt støtter både at interessen kan ’trigges’ (første fase), og at den 
efterfølgende kan udvikles og stabiliseres gennem aktiviteter der fortsat ligger så godt som 
muligt i tråd med de typer emner og aktiviteter eleverne har tendens til at orientere sig mod 

• Udviklingsmæssigt, set som et mønster, vil elevernes præference med alderen også give sig 
til kende i andre former, efterhånden som også eleverne med stigende alder prioriter 
aldersrelaterede aktiviteter (og vil derfor også give sig til kende overvejelserne om 
uddannelses og arbejde efter grundskolen, som behandles i afsnittet om dette) 
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Sammenfattende 
overvejelser 
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SAMMENFATTENDE OVERVEJELSER 
 

Følgeforskningen er stadig i sin første del. Der er nu genereret data gennem knap to år, og de to sidste 
af de i alt fire projektskoler er indrulleret i LEAPS projektet og startede aktiviteter sommeren 2019.  
Dvs. at de frem til nu generede data stadig må betragtes som begrænsede set i lyset af projektets og 
følgeforskningens varighed samlet set.  
 
Imidlertid tegner der sig allerede interessante og – set i relation til følgeforskningens formål –  
relevante træk i det tilgængelige empiriske materiale, hvor vi her vil opsummere i forhold til temaerne 
faser og udviklingsmønstre, køn samt overvejelser over erhverv og uddannelse, og samtidig belyser de 
tematikker som sidste års årlige rapport pegede på som relevante at forfølge. 
 
SAMMENFATTENDE OVERVEJELSER FRA SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN  

Elevernes angivelser i surveyen viser overordnet set, om den generelle interesse, når man kigger på 
udvalgte items/spørgsmål, at den er særlig høj blandt de yngste elever, og der synes at være en positiv 
udvikling fra surveyen i foråret 2019 til surveyen efteråret 2019 på disse. 
 
Der er positiv interesse for naturfagsområdet særligt på de yngste klassetrin, også her er der 
indikationer på positive udviklinger, fra foråret 2019 til efteråret 2019, når vi kigger på udvalgte 
items/spørgsmål, men generelt er det blot en mindre andel af eleverne der angiver ønske om en 
uddannelse inden for naturfagområdet. 
  
Generelt kan vi se at elevernes svarmønstre omkring generel interesse for skolen og den naturfaglige 
interesse følger lignende svarmønstre fra andre undersøgelser, eksempelvis hovedrapporten i Program 
for Læringsledelse ”Udfordringer og succes i skoleudvikling: når tallene taler” har lignende fund (Jensen 
et al, 2020). Dog kan vi se en svag stigning i interesse på 9. årgang, et resultat vi i den kommende 
undersøgelse i E2020 vil forfølge nærmere. 
  
På skoleniveau kan vi se, at de to faktorer, der siger noget om den naturfaglige interesse viser uklare 
mønstre og fordeler sig forskelligt. Vi kan se, at der tilsyneladende ikke er korrelationer imellem de 
forskellige LEAPS-variable i datasættet og faktorer, der siger noget om den naturfaglige interesse, men 
et for lavt antal respondenter på nogle årgange og skoler betyder, at det er vanskeligt at sige noget 
præcist om dette – men det vil blive genstand for nærmere undersøgelse når datagrundlaget er større. 
  
Eleverne er meget positive i forhold til LEAPS, mest positive i 4. klasse, men samtidig mindst negativ i 7. 
klasse. 
 
FASER OG UDVIKLINGSMØNSTRE SOM DE KOMMER TIL UDTRYK I DEN KVALITATIVE DEL  
 
INTERESSE GENERELT  

Elevernes udvikling af interesse både generelt og i forhold til naturfagsområdet afspejler den fasemodel 
som Hidi & Renninger beskriver. Dvs, at man særlig tydeligt ser interesse afspejlet i sin meget 
kontekstbundne og situationelle form blandt de yngste elever. Dette er interesseudviklingens første 
faser, og en form der ’trigges’ af oplevelser, sansninger, erfaringer der opleves at’ pirre’ nysgerrigheden 
og opmærksomheden. Denne pirring kan afstedkommes både af noget vidensmæssigt, faktuelt – det 
gerne at ville vide noget om det fænomen, der er blevet genstanden for interesse, eller evt. have en 
viden i forvejen, der har pirret interessen – og det kan afstedkommes af noget mere sansebetonet og 
emotionelt, f.eks. sansningen af former og farver, taktile fornemmelser osv.  
 
Blandt eleverne på mellemtrinnet, 4. – 6. klassetrin ses det afspejlet, at de der har en mere udviklet 
viden om verden, som betyder at deres interesse for forskellige temaer og for skolens aktiviteter er 
mere begrundende og i langt mindre grad situationelle – eleverne er midt i en proces på vej mod 
udviklingen af den individuelle interesse.  
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Blandt eleverne i udskolingen, 7. – 9. klassetrin, kan interessen for skolens aktiviteter nu overvejende 
karakteriseres som individuel, og er i interesseudviklingens sidste faser jf. Hidi & Renningers model. 
Samtidig spiller også det, grundlæggende at få pirret sin nysgerrighed f.eks. gennem en modsætning, 
gennem identifikation af manglende viden om et emne eller gennem sansemæssige erfaringer en vigtig 
rolle, som noget der vil kunne initiere eller vedligeholde interesse, styrke den yderligere.  
 
Det generelt at skabe betingelser, der så at sige ’vækker’ nysgerrigheden og som også kan bidrage til at 
holde den ved lige, er altså meget relevant, Samtidig skal man også være opmærksom på tilpasningen 
af udfordringer til elevers udviklingsniveau fagligt og socialt, for at undgå at eleverne - hvis de f.eks. på 
forskellige måder udfordres ud over deres udviklingsmæssige muligheder - tvært imod kan tabe 
interessen for en aktivitet eller et emne. 
 
INTERESSE NATURFAGSOMRÅDET 

Eleverne har i høj grad interesse i forhold til naturfagsområdets emner og aktiviteter, men allerede fra 
de yngste klassetrin synes der at kunne skelnes mellem forskellige typer af aktiviteter eller emner som 
børn tiltrækkes i særlig grad og på lidt forskellige og individuelle måder af, som nogle altså har en 
særlig præference for.  
 
Dette kan indtænkes også i de naturfaglige aktiviteter, således at disse tilrettelægges pædagogisk 
sådan, at de henvender sig til, eller har ’koblingsmuligheder’ for alle børn uafhængigt af deres særlige 
præferencer. Som et eksempel kunne nævnes, at hvis nogle elevers interesse måske tenderer til i 
særlig grad at være forbundet med æstetiske erfaringer, kan man sikre at også dette indtænkes i 
forhold til aktiviteters naturfaglige elementer – som jo i projektarbejdet indgår på en meningsfyldt måde 
i den samlede aktivitet. 
 
Interesseudviklingen for de yngre elever og eleverne på mellemtrinnet er stadig kun i ringe grad påvirket 
af overvejelser, hvad angår erhverv og uddannelse efter grundskolen. Mens dette i langt højere grad er 
tilfældet blandt eleverne i udskolingen. Dette kan spille positivt ind i forhold til interessen såvel som det 
også kan repræsentere en barriere. 
 
OVERVEJELSER OVER UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE 

Elevernes overvejelser over beskæftigelse og uddannelse efter grundskolen er forbundet dels med 
deres generelle udvikling og forståelse af omverdenen, dels med deres udvikling af viden om sig selv og 
det billede der efterhånden dannes af egne ressourcer, styrkeområder mv. 
Men også familiebaggrunden spiller en meget vigtig rolle som erfaringskontekst. Der afspejler sig i 
nogen grad også kønsmæssige forskelle i de præferencer eleverne har hvad angår uddannelsesønsker 
og valg, således at drengene er lidt mere tilbøjelige end pigerne til at have ønsker der går i retning af 
uddannelse eller beskæftigelse med naturfagligt indhold. 
 
KØN 

Der afspejler sig i nogen grad kønsmæssige forskelle i interesseudviklingen, såvel  
generelt som i forhold til naturfag. Forskelle som typisk også giver sig til kende i forskningen inden for 
området. Som nævnt ovenfor er det er i projektet relevant at indtænke de forskellige præferencer, der 
kan tegne sig elever i mellem – såvel generelt som i forhold til køn - og sikre at aktiviteter tilgodeser 
disse. Ikke mindst vil det kunne spille en rolle, hvis man også ønsker, at aktiviteter og undervisning 
understøtter udviklingen af interesse mod dens mere stabile og individuelle faser blandt pigerne, hvor 
færre er tilbøjelige til at ønske en beskæftigelse inden for naturfagsområdet. 
 
TEMAER AF RELEVANS FOR FØLGEFORSKNINGEN FREMADRETTET

På baggrund af træk i analyserne i denne årsrapport kan identificeres følgende temaer og spørgsmål 
som er belyst i denne og foregående rapport, på baggrund af de tilgængelige data, men som er 
relevante at belyse yderligere i kommende rapporters analyser i det omfang følgeforskningens rammer 
giver mulighed for 
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• Hvad der forekommer i særlig grad at ’trigge’ interesse blandt de yngre elever, og hvad der i 
skolekonteksten bidrager til at skabe en stabil individuel interesse 

• samspil mellem på den ene side elevernes viden om og præferencer hvad angår valg af studie 
og uddannelse og på den anden side deres interesse generelt og indenfor naturfagsområdet, 
samt deres deeper learning skills, sådan som dette lader sig vurdere inden for 
følgeforskningens rammer 

• eventuelle kønsforskelle hvad angår elevernes udvikling af interesse generelt og inden for 
naturfag 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

Frembringelse af fysiske produkter 
giver både gode erfaringer med brug 
af materialer, med former, farver og 
udtryk og viden omsat i praksis, og 
kan samtidig stimulere interesse. 

Foto: © Kata Fonden 
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GDPR  
 

LOVHJEMMEL, DATABESKYTTELSESLOVGIVNING OG GDPR

Følgeforskningen er omfattet af Databeskyttelseslovens § 10. Det gør det muligt i 
følgeforskningsprojektet at behandle personoplysninger,  
”hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af 
væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til udførelsen af 
undersøgelserne”. 
 
LEAPS-projektets undersøgelser falder ind under kravet om at være af ”væsentlig samfundsmæssig 
betydning”, idet projektets resultater anvendes til at udvikle viden om elevers naturfaglige 
vidensudvikling og interesse, der har relevans og kan anvendes i naturfagspædagogikken nationalt. 
Data og deres behandling udvælges og gennemføres sådan at de lever op til kravet om at være 
nødvendige ”af hensyn til udførelsen af undersøgelserne” og kun med henblik på forskning og statistik. 
Forskningsaktiviteterne er omfattet af og overholder reglerne i databeskyttelses-lovgivningen som dette 
er formuleret i databeskyttelsesreglerne. Dette betyder konkret, at vi i håndteringen af personfølsomme 
data efterlever de krav, som Databeskyttelses-loven og EU’s Databeskyttelsesforordning (GDPR) stiller.  
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Bilag  

Bilag 1: Oversigt over elevinterviews 
Bilag 2: Teoridele fra første årlige rapport (2019) 
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Bilag 1 

Oversigt over elevinterviews foråret 2019 
og foråret 2020 
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BILAG 1: OVERSIGT OVER ELEVINTERVIEWS FORÅRET 2019 og 
FORÅRET 2020 

 
 
 
 
 

 
 

  

 
Elevinterviews 

 
F19 

     

Årgang Antal interviewede 
elever 

Elevpar Grupper  
(a 3-4 elever) 

Piger Drenge 

1.-2. 16 8 Ikke udtaget 9 7 
4.-5. 24 3 5 14 10 
7.-8. 18 5 2 9 9 
I alt 58 16 7 32 26 

      
F20      

Årgang Antal interviewede 
elever 

Elevpar Grupper (3-4 
elever) 

Piger Drenge 

1.-3. 15  4 9 6 
4.-6. 20 5 3 12 8 
7.-9. 24 6 3 15 9 
I alt 59 11 10 36 23 
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Bilag 2 

Teoridele fra første årlige rapport fra 
følgeforskningen (2019) 
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BILAG 2: TEORETISK BAGGRUND 
  
FØLGEFORSKNINGENS TEORETISKE AFSÆT 

Følgeforskningen fokuserer som beskrevet på elevernes læring i LEAPS-projektet og nærmere bestemt 
på to centrale dimensioner i denne læring. nemlig udviklingen af faglig interesse, herunder interesse for 
de naturfaglige og tekniske områder, samt udviklingen af dybdelærings-kompetencer. I arbejdet med 
begge disse dimensioner trækker LEAPS på traditioner for projektbaseret læring og pædagogik. Vi vil 
her kort uddybe disse begreber.   
  
BEGREBET INTERESSE 

Følgeforskningen tager udgangspunkt i en forståelse af ’interesse’ som et fænomen, der afspejler sig i 
den måde personer orienterer sig mod og engagerer sig i bestemte genstande og aktiviteter (Krapp, 
1999).  
 
Interesse bliver til og kommer til udtryk i de sociale sammenhænge - praksisfællesskaber - børn 
deltager i og føler tilhør til, og afspejler indflydelse fra mange sider, f.eks. fra forældres arbejde og 
interesser, fra medierne og fra skolen. Der er således også tale om et forhold, der dels skal forstås i 
tilknytning til de kontekster det udfolder sig inden for, dels er under stor påvirkning af disse. Der er også 
tale om et forhold, der udvikles og omformes livet igennem, fra den tidlige barndom og frem gennem 
livsforløbet. 
 
Én af dem, som har søgt at præcisere begrebet om interesse er filosoffen John Dewey. Ifølge ham er 
sande interesser tegn på, at noget materiale, nogle objekter, færdigheder eller andet er værdsat på 
baggrund af, hvad de faktisk betyder i forhold til at bære en form for handling til opfyldelse – en form 
for handling med hvilken personen identificerer sig selv.  
 
Ægte interesse betyder kort sagt, at personen har identificeret sig med eller fundet sig selv i et bestemt 
handlingsforløb (Dewey, 2013, s. 48ff). Dewey formulerer det på den måde, at Interesser markerer en  
”identifikation i handling og derved et ønske om selvet med objekter, nemlig de objekter aktiviteten 
slutter med (mål), og de objekter som bærer handlingen frem (midler)”. (Dewey, 2013, s. 79). Dewey 
skelner således mellem på den ene side et ønske og en tanke og på den anden side de aktiviteter, 
midler og objekter, der kan realisere sådanne ønsker og tanker. Herved berøres noget begrebsmæssigt 
vigtigt, nemlig den centrale skelnen mellem ’interesse’ og ’engagement’. Interesse, der 
begrebsmæssigt kan forstås som udtrykt via en ide, et ønske, en tanke, behøver ikke nødvendigvis at 
omfatte en handling, men kan eksistere udelukkende som et fænomen der kommer til udtryk i 
kognitionen.  
 
Engagementet er den side af interessen der er forbundet med 
realiseringen af dette, og som udtrykker sig via en eller anden 
form for aktivitet eller handling, barnets aktive ageren i forhold til 
omverdenen. Oplevelsen af tiltro til succes, af tiltro til egne evner 
og til det at kunne mestre udfordringer spiller en vigtig rolle for 
interesse og for engagementet (Dewey, 1913, p.36).  
 
Interesse rummer og afspejler et emotionelt element, som 
afspejler individets orientering mod selvudvikling. Individet finder 
sig selv i aktiviteternes indhold hvorved dette får en emotionel 
betydning (Dewey, 2013, s. 36).  
 
UNDERSØGELSER AF INTERESSE 

Der er foretaget flere undersøgelser af danske skoleelevers interesse for naturfag.  Mens nogle af disse 
indgår som dele af større internationale komparative undersøgelser, er andre gennemført mere 
afgrænset i en udelukkende dansk kontekst. 
 

 
Interesser markerer en ”identifikation 
i handling og derved et ønske om 
selvet med objekter, nemlig de 
objekter aktiviteten slutter med (mål), 
og de objekter som bærer handlingen 
frem (midler)”.  

(Dewey, 2013, s. 79). 
 



  
 

94 
 

Starter man med internationale undersøgelser kan nævnes f.eks. den seneste offentliggjorte 
undersøgelse fra Programme for International Student Assessment (PISA). Ifølge denne er danske 
skoleelevers faglige niveau i naturfagene steget gennem de seneste knap 10 år, men samtidig viser 
både denne og andre undersøgelser, at færre elever i dag kan tænke sig at vælge at beskæftige sig 
med naturvidenskab som voksne, end det var tilfældet for nogle år tilbage i tiden (Christensen, 2016; 
Troelsen 2005).  
 
Paradoksalt nok viser samme PISA undersøgelse at danske elevers interesse for naturfagene i 
international sammenhæng er høj, faktisk blandt de højeste i gruppen af deltagende lande i denne 
undersøgelse.  
 
Et andet lignende internationalt studie, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMMS) 
2015, viste tilsvarende blandt danske elever i 4. klasse, at en meget høj andel (82% af de deltagende 
elever) svarer positivt til om de kan lide natur/teknologi (Allerup et al. 2016, s. 96).  
 
Interessant nok pegede undersøgelsen også på positiv sammenhæng mellem interesse og faglige 
præstationer (Allerup et al., 2016, s. 97). Man skal dog være varsom med hvordan der konkluderes på 
sådan baggrund, idet vi ikke kan vide med sikkerhed, hvad der kendetegner en sådan evt. 
sammenhæng - altså er det interessen der kan føre til højere performance, eller betyder høj 
performance at man også er mere tilbøjelig til at opleve interesse.  Teoretisk set vil de to forhold 
formentlig begge spille en rolle. 
 
En nyere undersøgelse gennemført i regi af Tænketanken DEA (Jørgensen et al., 2019), synes dog ikke 
at afspejle samme høje grad af interesse for naturfagene blandt elever i 4.-5. klasse og 8.– 9. klasse. 
Ser man på de grupper elever der svarer, at de ”Kan rigtig godt lide” naturfag, drejer det sig blandt 
elever i 4.—5. klasse om 45% og i 8. –9. kl. om 26% (Jørgensen et al., 2019, s. 30). Interessen er altså i 
denne undersøgelse lavere blandt de ældste elever end blandt de yngre i 4.-5. klasse, næsten halveret. 
Et litteraturstudie af undersøgelser inden for området finder, at ”den meningsskabende interaktion med 
og omkring et fagligt indhold” (Nielsen, 2017, s. 24) kræver, at det faglige indhold i sig selv, 
interaktionen med og anvendelsen af det hver især alle skal opleves som havende relevans i en eller 
anden form. En sådan relevans kan i høj grad etableres gennem oplevelsen af at kunne anvende 
indholdet til noget. 
 
Herved bliver det aktuelt at beskæftige sig nærmere med fænomenet ’engagement’.  
 

  
TRIN I UDVIKLINGEN AF INTERESSE 

Nogle forskere påpeger forskellige trin i udviklingen af interesse. Det at ’trigge’ interessen anses i den 
forbindelse som væsentligt, og udgangspunktet for over tid at udvikle en stabil interesse. 

I den forbindelse fremhæves det situationelle som vigtigt mht. at initiere en gryende interesse. Det at 
skabe en første nysgerrighed danner altså grundlag for på længere sigt at kunne etablere end stabil 

interesse.  (Hidi & Renninger, 2006). 

 
ENGAGEMENT 

Engagement er den aktive side af interesse, interesse omsat i aktivitet, indsats eller handling i en eller 
anden forstand og kan antage et utal af former. 
 
Interesse kommer derfor ikke nødvendigvis til udtryk som egentligt engagement, altså i en aktiv form, 
for det forudsætter at man oplever et eller andet formål, en relevans, mening eller en værdi af 
aktiviteter og med den konkrete måde at anvende sin energi. Det være sig at læse en bog, at udføre et 
eksperiment, at fremstille en planche, at deltage i en fritidsaktivitet, og evt. at vælge at gennemføre et 
bestemt fagligt modul, eller måske endda en hel uddannelse. 
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Engagementet er derfor også en kompleks størrelse, og set i pædagogisk og læreprocesmæssigt lys 
meget relevant at beskæftige sig med. Engagementet er jo forudsætningen for, at vi overhovedet 
fordyber os i et emne, at vi over længere tid kan fastholde interessen for at arbejde med, løse et 
kompliceret fagligt problem - også selv om det hele måske driller, vi må starte forfra igen og igen og vi 
måske ikke i første omgang nåede lige det resultat eller produkt vi regnede med. Interesse i sig selv er 
altså ikke nok, dens aktive side, engagementet, er forudsætningen for at vi lærer, for at vi udvikler 
vores viden, færdigheder og kompetencer. Og engagementet er derfor også meget påvirket af hvordan 
vi motiveres, hvordan vi finder mening i aktiviteter og hvilken værdi vi tilskriver dem, af oplevelsen af 
relevans. 
 
Motiver, mening og værdi spiller på den måde en helt central rolle, i forbindelse med engagement, og 
kan samtidig få stor betydning for, hvad det så er, vi lærer. Motiveres vi alene af at nå gennem en 
bestemt opgave, for at få den ’overstået’, måske endda hurtigst muligt, og uden egentlig interesse for 
det indholdsmæssige, vil det også påvirke det, vi lærer. Nogle taler her om ’instrumentel’ motivation, 
som karakterer f.eks. kan give anledning til. Der vil være en god chance for at det læringsmæssige 
udbytte i denne type situation ikke bliver videre stort, ligesom læring på det, som nogle betegner som 
dybere niveauer, der hvor vi ser sammenhænge, forbinder den viden vi allerede har med ny, udvikler 
mere avancerede færdigheder og kompetencer, formentlig heller ikke vil være dominerende.  
 
KAN MAN SE ENGAGEMENT? 

Engagement kommer til udtryk når elever 
• kan fastholde interesse for en opgave over længere tid 
• investerer tid og energi i aktiviteter og opgaveløsning 
• er optagede af emnet i sig selv 
• selv tager initiativerne i deres arbejdsprocesser og problemløsning 
 
Engagement forudsætter altså at vi også tilskriver motivet eller målet for aktiviteten en værdi i sig selv - 
f.eks. i form af glæden ved at løse et komplekst problem sammen med kammerater og evt. fremvise 
dette for interesserede, kunne se en eller anden form for måske samfundsnyttig virkning af det, eller 
føle at det på en eller anden vis beriger ens hverdag og tilværelse. Mange forhold spiller således en 
rolle for at understøtte engagement, og taler vi om uddannelseskontekster spiller også 
evalueringsformen en væsentlig rolle som vigtig kontekst for aktiviteter. 
 
HVORDAN KAN DET PÆDAGOGISKE MILJØ PÅVIRKE ENGAGEMENT? 

Engagement er altså helt afgørende for læreprocesser og for deres indhold. Samtidig er der en række 
faktorer som er helt grundlæggende for at engagement er til stede eller kan udvikles, og de er relevante 
at have kendskab til når man er beskæftiget med pædagogik og undervisning, idet man netop kan sikre 
deres tilstedeværelse i de aktuelle undervisningsmiljøer.  
 
Sådanne faktorer omhandler oplevelsen af: 
 

• Relevans af aktiviteter, dvs. at opgavens indhold eller produkt skal opleves som betydningsfuldt 
i en forstand der rækker ud over det at klare sig ved en prøve  

• Passende udfordring dvs. at aktiviteter og opgaver ikke må være for nemme, men heller ikke så 
krævende at de opleves som for vanskelige at kunne løse 

• Mening, aktiviteter giver mening i forhold til det man oplever som betydningsfuldt og vigtigt 
• Tilhør til fællesskabet, menneskers engagement i aktiviteter i hverdagen er i høj grad påvirkede 

af i hvilken grad de bidrager til oplevelsen af tilhør til forskellige fællesskaber, det være sig 
klassens fællesskab, kammeraternes, familiens eller fællesskabet omkring en fritidsaktivitet.

 

GENERELLE KOMPETENCER - DEEPER LEARNING SKILLS 

Begrebet om dybdelæring henviser til læring af viden og kompetencer, som er robuste, kan forbinde sig 
med forskellige typer informationer og anvendes i forskellige sammenhænge, på tværs af forskellige 
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kontekster, f.eks. problemløsningskontekster eller i varierende faglige sammenhænge.  Begrebet har 
været behandlet af forskellige teoretikere gennem tiden. 
 
I nyere debat og forskning er forståelse af dybdelæring blevet forbundet med den antagelse, at 
udviklingen i samfunds- og arbejdsliv gør de bredere former for viden og kompetence stadig mere 
nødvendige. Det skyldes nogle væsentlige og samvirkende forandringer, herunder ikke mindst 
udviklingen af digital teknologi, som i stigende grad gennemtrænger alle sektorer i samfundet, 
forandrer formerne for viden og kommunikation, men også mere velkendte teknologier inden for f.eks. 
transport og materiel produktion.  
 
En anden forandring er globaliseringen, som betyder at mennesker, organisationer og kulturer er i 
hyppigere og mere omfattende kontakt med hinanden. De nye behov for læring, som denne udvikling 
afføder, er bl.a. blevet diskuteret under overskriften ”21st century skills” (se f.eks.  Partnership for 21st 
Century Skills, 2007). En gruppe uddannelsesforskere har gennemarbejdet en række af bidragene 
vedrørende 21st century skills og søgt at sammenfatte dem i en fælles model (Kereluik et al, 2013). 
Modellen omfatter tre overordnede kompetencer og tre delkompetencer for hver af dem.  
 
Begrebet spænder over et bredt felt af færdigheder og kompetencer, som på mange måder er 
indbyrdes forbundne. Kritisk tænkning forudsætter f.eks. viden om og forståelse af, hvad det vil sige at 
anlægge en kritisk tilgang. Gode samarbejdsfærdigheder forudsætter at man har viden om og 
forståelse af sociale relationer og samspil i grupper, osv.  
 
Hertil kommer at deeper learning skills omfatter både det at have ’viden om’ og det at kunne 
’praktisere’ de enkelte færdigheder og kompetencer – altså at kunne udføre kritisk tænkning i praksis, 
at kunne kommunikere denne til omverdenen osv. 
 
Forskerne fremhæver, at disse kompetencer både er gamle og nye. Kernefaglig viden har en lang 
historie, men den forandres med den digitale teknologis muligheder for at samle og bearbejde viden, 
som samtidig fører til mere tværfaglighed. Humanistisk viden har altid været væsentlig, men nye 
teknologiske muligheder, informationsstrømme og handlemuligheder øger kravene til menneskers 
selvregulering i og uden for arbejdslivet, og dermed også kravene til etisk dømmekraft. Hvor metaviden 
tidligere overvejende bestod i at kende reglerne for adfærd i forskellige sammenhænge er der nu større 
behov for aktivt at være med til at udvikle projekter og handlemuligheder i samspil med andre. B 
 

 
 
 

 
SEKS KOMPETENCEOMRÅDER 

LEAPS-projektet arbejder med følgende seks generelle kompetencer, deeper learning skills som beskrevet af 
Hewlett Foundation, som følgeforskningen også fokuserer på (Ark & Schneider, 2014, s 9):  
 

1. Mestre centrale fagområder, udvikle grundlæggende evne til at forstå viden inden for et fagområde og 
overføre viden til andre situationer.  

2. Undersøgende tilgang til komplekse problemstillinger, herunder bruge redskaber og teknikker, både fra 
videnskabelige metoder og fra kreativt arbejde, til at formulere og løse problemer.  

3. Samarbejde – evne til at arbejde sammen med andre om at identificere og skabe løsninger på 
vidensmæssige, sociale, erhvervsmæssige og personlige udfordringer.  

4. Kommunikere effektivt, kunne organisere sine data, resultater og tanker i både skriftlig og mundtlig 
kommunikation.  

5. Lære at lære – kunne overvåge og styre sin egen læring.  
6. Udvikle videnskabelig tilgang til problemstillinger, herunder positive tilgange og tiltro til egen læring, som 

kan styrke vedholdenhed og produktiv uddannelses- og læringsadfærd.   
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PROJEKTBASERET LÆRING OG PÆDAGOGIK 

Inden for pædagogisk tænkning og forskning har ideen om at undervise og lære gennem projekter en 
lang historie. Den var oprindeligt forbundet med den reformpædagogiske tilgang, som ønskede at gøre 
op med former for skoleundervisning, som gjorde børn og unge til passive modtagere af viden, og som 
opsplittede skolehverdagen i fag og lektioner (Rifbjerg, 1966). I stedet skulle elevernes aktive arbejde 
med og samarbejde om stoffet sættes i centrum, og grænserne både mellem fag og mellem skole og 
omverden skulle åbnes. Sådanne tanker var også inspireret af ideer om at udvikle en pædagogik, der 
afspejlede demokratiske principper og kunne uddanne til at være borger i demokratiske samfund. 
Den projektbaserede pædagogik blev også forbundet med en teoretisk forståelse af vidensproduktion 
og læring. Det skete f.eks. hos Dewey, som beskriver det problemorienterede projektarbejde således 
(Dewey, 1938, se boksen). 
 
God undervisning er, med andre ord, en undervisning der appellerer til de etablerede styrker, mens den 
inkluderer noget nyt materiale, som kræver at styrkerne omdirigeres mod et nyt mål, hvor denne 
omdirigering kræver tænkning – intelligent indsats (Dewey, 2013, s. 58). 
 
Projektbaseret pædagogik har også været på dagsordenen i Danmark. Som led i 1970’ernes 
uddannelsesformer blev projektarbejde indført forskellige steder i uddannelsessystemet, især i de 
videregående uddannelser (Illeris m.fl. 1985). Her blev elevers og studerendes samarbejde i grupper 
om analyse og løsning af problemer understreget som integreret led i projektarbejde. Senere blev 
projektarbejdsformen også indført i folkeskolen, især i form af projektopgaver i skolens sidste klasser. 
De senere års skolereformer, med fokus på elevernes faglige præstationer i de enkelte skolefag, har 
delvis trukket i en anden retning, om end den tværfaglige prøveform også er indført. 
 
Den nyere diskussion om projektbaseret pædagogik, både i Danmark og internationalt, sætter tilgangen 
ind i en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Forskere og aktører fra områder som økonomi og 
erhvervsliv deltager også i diskussionen (se f.eks. Reich, 1991). Det bliver understreget, at 
projektarbejdet ikke kun er et alternativ til traditionel skoleundervisning, det er først og fremmest en 
form for undervisning og læring, som fremmer faglig interesse og engagement samt en række 
kompetencer, som bliver mere og mere væsentlige: samarbejde, kritisk tænkning, selvregulering, lære 
at lære. 
 
DEWEY´S BESKRIVELSE AF DET PROBLEMBASEREDE PROJEKTARBEJDE 

• eleven skal opleve et problem eller noget der er vanskeligt, og som han eller hun er motiveret for at 
løse 

• problemet må undersøges nærmere for at eleven kan finde ud af, hvad hindringen består i 
• indsamle mere viden eller information om problemet 
• på det grundlag ræsonnerer eleven sig frem til hypoteser om fænomenet og forsøger at forestille 

sig, hvad konsekvensen af hypoteserne vil være 
• de mest sandsynlige hypoteser testes ved at blive ført ud i praktisk virksomhed 
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