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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 af elevperspektivet, der varetages af 
Aalborg Universitet med bidrag fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd).  
 
Den foreliggende rapport er den afsluttende, der præsenterer resultaterne fra AAU’s andel af 
følgeforskningen gennemført i perioden maj 2018 - februar 2022.   
 
Rapporten er tilstræbt skrevet således, at også praktikere herunder lærere, pædagoger og skoleledere 
kan få glæde af den. 
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FORORD 
 
AFSLUTTENDE RAPPORT FRA FØLGEFORSKNINGEN  
Denne rapport fra AAU-følgeforskningen på LEAPS-projektet er den afsluttende, der, sammen med de 
tidligere publicerede årlige rapporteringer, skal tjene som formidling af følgeforskningens empiriske 
fund i processen. 
 
I rapporten fremlægges resultater fra analysen i forhold til de tre overordnede temaer, som 
følgeforskningen skal fokusere på; elevernes udvikling af interesse generelt, interesse inden for 
naturfagsområdet og udvikling af deeper learning kompetencer. Rapporten formidler analyser på 
baggrund af de, gennem følgeforskningsperioden, tilvejebragte data over, hvilke mønstre og tendenser, 
der tegner sig i forhold til følgeforskningens tre overordnede temaer. Rapporten indeholder med andre 
ord empiriske data og analyser, indhentet via interview og spørgeskema-survey, der beskriver 
elevperspektivet i forhold til de tre måleområder. 
 
De teoretiske elementer er introduceret i de tre årlige rapporter, der er udsendt (se rapportens afsnit 
om teoretisk baggrund samt tidligere rapporter). Dette beskrives i denne rapport i en samlende form. 
Ønsker man en uddybende og lidt mere udfoldet beskrivelse henvises til de tidligere udsendte 
rapporter. 
 
DETTE KAN MAN LÆSE OM I DEN FØRSTE ÅRLIGE RAPPORT 
I den første årlige rapport indgår afsnit om følgeforskningens design og teoretiske baggrund. Enkelte af 
de teoretiske dele indgår i denne rapport. 
 
DETTE KAN MAN LÆSE OM I DEN ANDEN ÅRLIGE RAPPORT 
I den anden årlige rapport er ”Faser og udviklingsmønstre i udviklingen af interesse” valgt som 
overordnet tema. Enkelte af de teoretiske dele herom indgår i denne rapport. 
 
DETTE KAN MAN LÆSE OM I DEN TREDJE ÅRLIGE RAPPORT 
I den tredje årlige rapport er temaet ’samarbejde’ valgt som det overordnede, i kraft af dets rolle som 
kontekst for elevernes læreprocesser. Enkelte af de teoretiske dele herom indgår i denne rapport. 
 
DETTE KAN MAN LÆSE OM I SLUTRAPPORTEN (NÆRVÆRENDE RAPPORT) 
Nærværende rapport, slutrapporten, fremlægger resultaterne af følgeforskningen gennem hele 
perioden, og beskriver desuden metodiske elementer i forbindelse med følgeforskningens samt 
rapportens teoretiske baggrund. 
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FØLGENDE FUND BLIVER UDFOLDET I SLUTRAPPORTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENEREL INTERESSE FOR SKOLEKONTEKSTEN 
 

1. LEAPS-eleverne (både drenge og piger) er positive i forhold til LEAPS, som en kontekst 
for deres uddannelse og læring. 

2. LEAPS-eleverne (og forskelle imellem drenge og piger) viser nogle af de samme 
karakteristika omkring den generelle interesse for skolekonteksten, som vi kender fra 
andre undersøgelser. 

3. LEAPS-eleverne på mellemtrinnet er følsomme i forhold til ændringen af deres 
undervisningskontekst. 

 

INTERESSE FOR NATURFAGSDOMÆNET 
 

1. LEAPS-elever (drenge og piger) er lige interesseret i naturfagsområdet på 
mellemtrinnet.  

2. LEAPS-elevernes interesse for naturfagsområdet på mellemtrinnet falder i takt med 
årgangene.  

3. LEAPS-elever (både drenge og piger) er lige positive i forhold til vigtigheden af 
naturfagene og betydningen udover skolen (7.-9. Klasse). 

4. Blandt LEAPS-eleverne i udskolingen er det drengene, der er mest positive i forhold til 
interessen for naturfagsdomænet.  

 

DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
 

1. LEAPS-eleverne er positive omkring at arbejde med projekter i tilknytning til LEAPS-
aktiviteterne. 

2. LEAPS-eleverne angiver lige positive grader af deeper learning kompetencer, hvad 
enten de er drenge eller piger på mellemtrinnet. 

3. Enkelte deeper learning kompetencer gennemgår en positiv udvikling i løbet af 
årgangene, men ellers er de ret stabile i projektperioden. 
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RESUME  
 

De følgende sider giver et resume af resultaterne fra følgeforskningen gennemført i perioden 1. august 
2018 — 1. februar 2022. Resumeet behandler følgende tre temaer, der ligger i forlængelse af 
følgeforskningens hovedspørgsmål: 

• Interesse generelt 
• Interesse i forhold til science/naturfag 
• Udvikling ifm. deeper learning kompetencer  

 
Spørgsmålene er belyst fra et elevperspektiv. Samlet set viser følgeforskningen om LEAPS, at den 
særlige pædagogik, der har problemløsning i samarbejde om virkelige problemer som vigtigt 
omdrejningspunkt, fungerer som en kontekst, der har gode potentialer for – dvs. udgør en ramme, der 
skaber gode betingelser for - at støtte og styrke elevernes udvikling af såvel interesse for skolen 
generelt, som for naturfagsområdet og for udviklingen af deeper learning kompetencer.  
 
Vi ser også nærmere på, hvilke omstændigheder, der er vigtige i den forbindelse, og hvad man kan 
være opmærksom på, for at dette potentiale vil kunne folde sig ud. 
 
Punkterne, nævnt i nedenstående sammenfatning og resume, uddybes i rapportens enkelte afsnit, hvor 
de fremgår, og belyses med resultater fra surveyen og eksempler fra elevinterviewene. 
Det er vigtigt at påpege de særlige omstændigheder, der har gjort sig gældende i forbindelse med 
dataindsamlingen i forbindelse med covid19. Pandemien har, fra den tog sin begyndelse i marts 2020 
og frem til den formelt var afsluttet december 2021, samt i månederne efter, i høj grad påvirket 
skolerne - også efterfølgende.  Dette har også spillet en rolle i forbindelse med resultaterne fra såvel 
den kvantitative som den kvalitative undersøgelsesdel, på grund af de forandringer, dette har medført. 
Udviklingen i forhold til rapportens hovedspørgsmål skal tolkes med dette in mente. Corona-
situationens betydning behandles under de respektive måleområder.   
 
Resultaterne fra følgeforskningen belyses i rapportens kapitler og er sammenfattet i det følgende. 
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INTERESSE GENERELT 
DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE 
Surveyen belyser Interesse generelt (for skolens aktiviteter) vha. forskellige individuelle spørgsmål:  

• Generelt er eleverne positive i forhold til spørgsmålene som dette måleområde dækker i 
projektperioden. 

• For alle disse spørgsmål kan vi generelt se en lille ændring på mellemtrinnet (4.-6. klassen) i 
graden af positivitet i 2021, hvor eleverne er blevet mindre positive i E21 end de forrige år.  

• Der er forskelle på drengenes og pigernes niveau, i flere af disse spørgsmål, omkring den 
generelle interesse for skolekonteksten - også i forhold til arbejdet med LEAPS.  

o Drengene er mere positive i forhold til egne evner end pigerne 
o Pigerne er lidt mere positive i forhold til arbejdet med LEAPS (enkeltitem) 

• Spørgsmålene er kun svagt differentieret imellem de respektive skoler. 
• Interessen for at arbejde med LEAPS er differentieret på de enkelte skoler. 
• Interessen for den generelle skolekontekst, herunder også at arbejde med LEAPS (enkeltitem), 

er mest positiv i 4. klasse, og følger derefter det ’sædvanlige’ dyk i interesse i løbet af 
skoletiden, som vi har set i andre større undersøgelser.  
 

DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE 
Analysen af følgeforskningens kvalitative data, som uddybes 
nedenfor, viser, specifikt for LEAPS-eleverne i forlængelse af 
ovenstående konklusioner om den generelle interesse for 
skolens aktiviteter, at: 

• den er stærkt kontekstafhængig, og at betingelser i 
LEAPS, relateret til såvel den sociale kontekst som den 
faglige, spiller en rolle. 

• LEAPS aktiviteternes legende og undersøgende tilgang 
spiller en positiv rolle i forhold til udviklingen af 
’interesse generelt’. Dette giver sig særlig tydeligt til 
kende i indskolingen. 

• samarbejdet omkring problemløsning har et positivt 
potentiale, hvad angår udvikling af ’interesse generelt’, 
men stiller, særligt i indskolingen, særlige krav til 
lærerstøtte og rammesætning. 

• overskuelige rammer og brugen af konkrete metoder 
eller ’værktøjer’, der f.eks. kan involvere tildeling af 
roller i grupper eller særlige arbejdsmåder (f.eks. ved 
feedback eller undersøgelser), fremtræder som 
støttende, og er vigtige særligt i en introducerende fase.  

 
De problemløsende aktiviteter i grupper danner en ramme, der, 
afhængigt af, hvilke opgaver eleverne skal løse, har et 
potentiale, dvs. danner en ramme med gode betingelser, for at 
støtte LEAPS elevernes oplevelse af tilhør og faglig mestring – 
og derved en inkluderende praksis. Dette gøres ved at knytte an 

De kvalitative fund viser for LEAPS-elever 
i projektet disse vigtige betingelser for 
udviklingen af interesse generelt, og 
hvordan udviklingen er forbundet med 
aktiviteter, der giver mulighed for 

• oplevelse af socialt tilhørsforhold 
• interaktion med jævnaldrende 
• deltagelse uanset fagligt og socialt 

udviklingsniveau og uanset 
præference for særlige 
aktivitetstyper 

• støtte i forbindelse med udvikling af 
nye færdigheder og kompetencer, 
f.eks. i form af anvisning af 
strategier, metoder og ’værktøjer’ 

• nysgerrig og udforskende tilgang og 
brugen af kreativitet og fantasi i 
løsningen af opgaver  

• rum for at kunne afprøve og dermed 
også kunne fejle  

• kendskab til metoder, der kan 
bidrage til at strukturere f.eks. 
samarbejdsprocesser, og som også 
kan anvendes fleksibelt og tilpasset 
den enkelte gruppe eller situation  

• oplevelsen af relevans, personligt 
eller i forhold til f.eks. samfundet, 
bliver mere fremtrædende med 
alderen 
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til elevernes erfaringsverden, og det de allerede kan og er fortrolige med. 
 
Samarbejdet om opgaveløsninger i LEAPS kan bidrage til at skabe en første initieret (og 
kontekstafhængig) interesse, der så med tiden, hvis den fortsat stimuleres, bliver mere stabil, individuel 
og kontekst-uafhængig.  Udfordringer på dette punkt er derfor væsentlige at være opmærksom på. 
 
Med alderen bliver f.eks. oplevelsen af LEAPS aktiviteters relevans (forstået som nytteværdi i forhold til 
forskellige formål), mere dominerende i forhold til den generelle interesse. 
 
Forhold, der kan udfordre udviklingen af den generelle interesse for skolen, omfatter særligt aktiviteter, 
hvor der opleves utilstrækkelig eller vanskelig støtte i arbejdsprocesser, herunder særligt 
samarbejdsprocesserne i forbindelse med problemløsningen i grupper i LEAPS-konteksten.  

INTERESSE INDEN FOR NATURFAGSOMRÅDET 
DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE 
Interesse inden for naturfagsområdet måles i fem faktorer (indeks) i indeværende årsrapport. To af 
indeksene er for mellemtrinnet 4.-6. Klasse og hedder NT_interesse og NT_impact. De andre tre indeks 
beskriver naturfagene i udskolingen, disse hedder: 1. Naturfag_Interesse_skolen, 2. 
Naturfag_Impact_vaner, og endelig: 3. Naturfag_Impact_forestilling. Yderligere udredning af disse 
indeks findes i kapitlet ”Interesse for naturvidenskab”. Disse indeks er alle differentierede.  
 
Indeksene på mellemtrinnet (NT_interesse og NT_impact): 

• Generelt kan vi se positive indeks for interessen for naturfagene i skolen og negative indeks for 
vanerne omkring naturfagene uden for skolen (4.-9. Klasse) 

• De to NT-indeks (4.-6. Klasse) er henholdsvis positivt (NT_interesse) og negativt (NT_impact) i 
hele projektperioden 

• Udviklingen af NT_interesse er status quo i E19 og E20, men oplever et fald i graden af 
positivitet i E21.  

• Udviklingen af NT_impact er status quo i E19 og E20, men oplever et fald i graden af positivitet i 
E21 

• Drenge og piger er lige positive (eller negative) i svarmønstrene omkring de to NT-indeks (4.-6. 
Klasse) 

• Det positive indeks NT_interesse falder i takt med årgangene. 
• Vi kan se en vis differentiering i begge NT-indeks på skoleniveau, og et markant fald for begge 

indeks for alle skolerne i E21 
 
Indeksene i udskolingen (Naturfag_Interesse_skolen, Naturfag_Impact_vaner, 
Naturfag_Impact_forestilling): 

• De tre naturfagsindeks (7.-9. Klasse) er henholdsvis positive (Naturfag_Interesse_skolen og 
Naturfag_Impact_forestilling) og negativt (Natufag_Impact_vaner) 

 
• Vi kan kun enkelte steder se tegn på det typiske systematiske fald i interesse for 

naturfagsdomænet, som man ofte ser i udskolingen. 
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• Drengene er mere positive i forhold interessen for naturfagene i skolen (indekset 
Naturfag_Interesse_skolen). 

• Begge køn er lige positive i forhold til vigtigheden af naturfagene og betydningen udover skolen 
(Naturfag_Impact_forestilling). 

• Begge køn er lige negative i forhold til vanerne i forbindelse med naturfagsdomænet udenfor 
skolen (Naturfag_Impact_vaner). 

• LEAPS-skolerne er mest differentierede omkring de to positive indeks.  
• Skolernes udvikling i forhold til de respektive indeks er ikke entydig. Enkelte har haft en positiv 

udvikling, andre en negativ. 
• Vi kan ikke se et markant fald i indeksene i E21, som vi så i forbindelse med NT-indeksene på 

mellemtrinnet. 
 
DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE 
Interessen inden for det naturfaglige område afspejlet i de kvalitative data, og analysen heraf viser, at: 

• den blandt de yngste LEAPS-elever kommer til udtryk gennem, og er tæt forbundet med, den 
naturlige nysgerrighed overfor omverdenen, der karakteriserer alderen. Dette kan trigge en 
første initieret interesse.  

• samarbejdet omkring problemløsning (omdrejningspunkt i LEAPS-pædagogikken), spiller en 
væsentlig rolle. Det gør det i kraft af at være den sammenhæng, hvor eleverne sammen med 
andre, kan forfølge en nysgerrighed og undersøgende tilgang og dele den med andre. Herved 
kan interesse også trigges.  

• den er, som den generelle interesse, stærkt kontekstafhængig. Dvs. at f.eks. det konkrete tema, 
opgaven mv. spiller en vigtig rolle, og fra mellemtrinnet spiller oplevelsen af relevans i forhold til, 
hvordan indhold forbinder sig med det mere personlige eller med samfundsmæssige spørgsmål 
en stadigt stigende rolle 

 
Som for udviklingen af interesse generelt fremtræder LEAPS i 
elevernes beskrivelser som en kontekst med vigtige og gode 
potentialer – danner en ramme der skaber gode betingelser for 
– for at udvikle interesse for emner med naturfagligt indhold og 
for naturfagene som sådan. 
 
Samarbejdet omkring opgaveløsningen bidrager blandt de 
yngste elever, i forlængelse af deres naturlige interesse for 
fænomener i deres omverden til en første initieret (og 
kontekstafhængig) interesse, der, hvis den fortsat styrkes på 
mellemtrinnet og i udskolingen kan udvikles interesse i dens 
mere stabile og kontekst-uafhængige former. 

 
Med alderen spiller LEAPS-elevernes forestillinger om 
uddannelse og beskæftigelse efter skolen en stigende rolle, der også kan smitte af på interessen for 
naturfagene. Dette kan ske på meget forskellige måder alt efter, hvad den enkelte elev forventer at 
skulle beskæftige sig med efter skolen, hvordan den enkelte evt. forbinder dette med naturfagene, og 
evt. tillægger det en særlig rolle, og desuden også, hvad der karakteriserer den enkeltes tiltro til egne 
evner.  

De kvalitative fund viser, for LEAPS-
elever i projektet, disse vigtige 
betingelser for udviklingen af interesse 
inden for naturfag: 

• Oplevelser eller erfaringer, der 
trigger og initierer en første 
interesse.  

• Aktiviteter, der videreudvikler og 
vedligeholder den første triggede 
interesse. 

• Oplevelse af mestring og udvikling af 
tiltro til egne evner i forhold til de 
opgaver man stilles overfor i 
forbindelse med naturfag. 

• Oplevelse af relevans. 
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UDVIKLING IFM. DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE 
Deeper learning kompetencer er rapporteret som enkelt-items (enkeltspørgsmål). I rapporten er der 
udvalgt fire spørgsmål 1. Arbejde_grupper_LEAPS (”Jeg kan lide at arbejde i grupper om opgaverne i 
projektarbejdet (LEAPS)” 2. Sjovt_løsning_problemer (”Jeg synes det er sjovt at finde løsninger på 
problemer”) 3. Løse_nye_opgaver (”Jeg synes, jeg er god til at finde ud af hvordan jeg løser opgaver, 
selvom de er nye”) 4. Rolle_gruppe_LEAPS (”Når jeg arbejder i projektgrupper (LEAPS) ved jeg hvad min 
rolle er” ) 
 
Elevernes angivelser i surveyen viser overordnet: 

• LEAPS-elever er glade for at arbejde med projekter i tilknytning til LEAPS-aktiviteterne (de svarer 
overvejende positivt i surveyen i forhold til mange relaterede variable (også udover de fire 
udvalgte i rapporten) 

• Generelt er deeper learning kompetencer selvrapporteret som enkelt-items af eleverne i 
spørgeskemaundersøgelsen) konstante og stabile i projektperioden, kun få enkeltitems (her 
udvalgt Rolle_gruppe_LEAPS) ændrer sig markant i projektperioden. 

• Enkelte Deeper Learning kompetencer (selvrapporterede enkelt-items) undergår en positiv 
udvikling i løbet af årgangene i projektperioden, men ikke altid et entydigt billede.  

• LEAPS-elever angiver lige høj grad af deeper learning kompetencer, hvad enten de er drenge 
eller piger på mellemtrinnet. 

• Drenge og piger på LEAPS-skolerne er lige begejstrede for at finde løsninger på problemer 4.-9. 
Klasse (enkelt item Sjovt_Løsning_Problemer). 

• I udskolingen kan vi se en differentiering for enkelte deeper learning kompetencer (enkelt-
items) for drenge og piger. 

• Vi kan se en vis differentiering for de respektive LEAPS-skoler i forhold til Deeper learning 
kompetencer (enkelt-items). Enkelte deeper learning kompetencer (enkelt-items) skifter plads 
som de mest positive.  

 
DEN KVALITATIVE UNDERSØGELSE 
De kvalitative data og analysen heraf afspejler den gradvise udvikling, hvad angår de forskellige 
kompetencer, der indgår i forbindelse med deeper learning kompetencer, som det defineres i LEAPS-
projektet. Disse udvikler sig fra, at eleverne i de første skoleår er meget afhængige af støtten fra den 
ramme, dvs. den opgavemæssige ramme, der arbejdes inden for og støtte fra underviserne – f.eks. 
støtte i forbindelse med at få samarbejde i grupperne til at fungere godt.  
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Teoretisk kan man (noget generaliseret og med store 
individuelle forskelle eleverne i mellem) tale om, at LEAPS-
eleverne i indskolingen befinder sig på det trin, der kan 
betegnes som ’novice’. På mellemtrinnet har eleverne opnået 
en vis grad af selvstændighed, ofte betegnet som avanceret 
begynder, hvor de tage viden, færdigheder og kompetencer i 
brug i forskellige sammenhænge. Dette udvikles i udskolingen 
til det følgende trin ’kompetent udøver’, hvor LEAPS-eleverne 
kan arbejde selvstændigt, sikkert og kreativt med 
opgaveløsninger, og hvor de kan prioritere og med en vis rutine 
anvende deres viden, færdigheder og kompetencer på tværs af 
kontekster. Her er de på vej over mod ’kyndig udøver’, som er 
karakteriseret ved evnen til analyse og intuitiv tænkning. En sådan gradvis udvikling forudsættes af, at 
eleverne kontinuert får de rette muligheder for erfaringer og udvikling, herunder at de får mulighed for 
selvstændigt at kunne eksperimentere og prøve sig frem i løsningen af opgaver. 
 
De kvalitative data afspejler således en progression og udvikling kendetegnet ved, at LEAPS-eleverne i 
løbet af skoletiden gradvist udvikler deres kompetencer inden for dette tematiske område. Det betyder, 
at når eleverne når udskolingen, kan de med blot den mest nødvendige støtte fra underviserne arbejde 
selvstændigt, målrettet og reflekteret med problemløsning, produktpræsentationer mv., og udviser stor 
selvstændighed i forhold til at kunne skabe et velfungerende samarbejde i deres grupper. 
 
 
 
   
 
 
 

Foto: © Kata Fonden 

De kvalitative fund viser for LEAPS-elever 
i projektet disse vigtige betingelser for 
udviklingen af deeper learning 
kompetencer: 

• Opmærksomhed på støtte særligt på 
de tidlige trin 

• Mulighed for udvikling af personlige 
erfaringer, viden og færdigheder 
gennem undersøgelse og afprøvning 

• Interesse og oplevelse af ejerskab 
med opgaver, en vis grad af 
identifikation 
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LEAPS-PROJEKTET 

Foto: © Kata Fonden 
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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, også kaldet ”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 KOMPETENCER 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, da det er med til 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 samtlige af de deltagende partnere i 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 Kompetencer. 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 Kompetencer integreres løbende i undervisningen og synliggøres for eleverne, så 
de opnår en forståelse for egen læreproces undervejs.    
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DEEPER LEARNING KOMPETENCER  
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 kompetencer, som er baseret 
på Hewlett Foundations definition af begrebet. Det inddeles i følgende seks områder:  

• Mestre fagligt indhold 
• Kritisk tænkning og problemløsning 
• Samarbejde  
• 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.     
 
 

Foto: © Kata Fonden 



 

20 
 

  
 

 
  

Foto: © Kata Fonden 

FØLGEFORSKNINGEN 
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FØLGEFORSKNINGEN 
 
AAU’s følgeforsknings aktiviteter omfatter: 

• Elevsurvey 
• Elevinterviews  
• Halvårlige responsmøder med skoler og med LEAPS team 
• Formidlingsmæssige aktiviteter 

 
En uddybet oversigt over følgeforskningens aktiviteter kan ses i bilag 4. 
 
POPULATION OG RESPONDENTER 
LEAPS-projektet indebærer, at den projektbaserede undervisning er indført gradvist, og efter en 
årrække har omfattet alle klasser. Populationen af LEAPS-elever, der kunne indgå i følgeforskningen, 
var således ikke givet på én gang, men er vokset gradvist. Interventionen er heller ikke startet på 
samme tidspunkt på 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.   
 
OPRETHOLDELSE AF ANONYMITET 
For at opretholde anonymitet fremgår hverken elevers eller skolers navne eller andre informationer, der 
vil kunne identificere personer i forbindelse med de præsenterede data og analyser. 
 
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 kompetencer. 
• specifikke spørgsmål i forhold til interessen for LEAPS, samt redskaber og begreber tilknyttet til 

LEAPS-praksis. 
 
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.  
 
DATAGRUNDLAGET I DEN KVANTITATIVE UNDERSØGELSE  
Spørgeskemaundersøgelsen i LEAPS blev 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. Svarprocenten er i den lave ende i forhold 
til, hvad der er acceptabelt i forhold til en undersøgelse af denne type, og logistikken omkring 
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afholdelsen og udførelsen blev ændret i spørgeskemaundersøgelsen i efteråret 2020. Her endte 
undersøgelsen med 1023 respondenter og en svarprocent på 81%, hvilket er rigtigt godt for en 
undersøgelse af denne type. I 2021 svarede 921 respondenter på spørgeskemaet, hvilket giver en 
svarprocent på 73%. 
 
ELEVINTERVIEWS 
Der er gennemført elevinterviews på alle klassetrin fra 1. klasse til og med 9. klasse. Eleverne 
interviewes i grupper eller parvist. De er interviewet ’årgangsvis’ i årgange, der følger surveyens 
opbygning, dvs. følgende årgange: 

• indskolingen, der omfatter 1., 2. og 3. klassetrin 
• mellemtrinnet, der omfatter 4., 5. og 6. klassetrin 
• udskolingen, der omfatter 7., 8. og 9. klassetrin 

 
INFORMANTERNE VED ELEVINTERVIEWS  
Elever til elevinterviewene i den kvalitative del af følgeforskningen er 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 køn. Gruppen af informanter omfatter dog lidt flere piger end 
drenge. 
 
Der er interviewet i alt 143 elever fordelt over de tre trin i skoleforløbet (indskoling, mellemtrinnet og 
udskolingen), 8 elevpar og 40 grupper med 3-4 elever i hver. Desuden er yderligere 23 elever 
interviewet i januar og februar 2021, heraf 1 elevpar og 6 grupper med 3-4 elever i hver. 
I bilag 1 fremgår antal interviewede elever fra de enkelte årgange og også den kønsmæssige fordeling 
blandt de interviewede (Se bilag 1 for mere detaljeret oversigt over informanterne til interviews). 
 
INTERVIEWGUIDE 
Interviewene er gennemført som semistrukturerede livsverdens interviews (jf. f.eks. Kvale & Brinkmann, 
2015). Dvs. der er designet en interviewguide med åbne spørgsmål. Denne har fungeret som en ramme 
for interviewene i den forstand, at intervieweren i løbet af interviewet også stiller opfølgende uddybende 
spørgsmål, der skal sikre uddybende og nuancerede beskrivelser af elevernes oplevelser af aktiviteter 
mv. i forbindelse med LEAPS aktiviteterne.  
 
Interviewguiden er opbygget således at elevernes svar på spørgsmålene, der ligger i forlængelse af de 
begreber og teoretiske tilgange, der også ligger bag spørgeskemaets spørgsmål, kan bidrage til at 
belyse, hvordan de oplever LEAPS aktiviteterne, processerne og deres overvejelser i forbindelse med 
opgaveløsning og aktiviteter. Herunder også samarbejde med andre, rollefordelinger, videnarbejde, 
hvad de oplever som udfordrende, hvad de synes særlig godt om, hvilken type emner og aktiviteter, der 
optager dem særligt og hvorfor, deres oplevelse af egne ressourcer og kompetencer, samt deres 
overvejelser over evt. fremtidig uddannelse og beskæftigelse. (se bilag 2 for hovedtemaer i 
interviewguiden).  
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Foto: © Kata Fonden 

TEORETISK BAGGRUND 
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TEORETISK BAGGRUND 
  
FØLGEFORSKNINGENS TEORETISKE AFSÆT 
Følgeforskningen, der er tilknyttet LEAPS- projektet, har som formål at fokusere på elevernes 
interesseudvikling og de dele af deres læreprocesser, der relaterer til generelle kompetencer (deeper 
learning kompetencer) i tilknytning til projektets aktiviteter. Der fokuseres således på de tre tidligere 
nævnte dimensioner:   

• interesse generelt 
• interesse i naturfag 
• udviklingen af generelle kompetencer eller dybdelærings-kompetencer, i projektet 

begrebsliggjort ved ’deeper learning kompetencer’ 
 
I arbejdet med begge disse dimensioner trækker LEAPS på traditioner for projektbaseret læring og 
pædagogik.  
 
I denne rapport indgår desuden analyse relateret til samarbejdets rolle i disse processer, idet netop 
’samarbejde’ udgør et centralt element i LEAPS pædagogikken og derved en vigtig kontekst for både 
interesseudvikling og læreprocesser. Dette danner baggrund for præsentationen af de empiriske 
resultater fra perioden. 
 
 
 

  

Foto: © Kata Fonden 
 



 

25 
 

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 mellem fag, 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). 
 
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. 
 
Deweys 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 aktivitet. 
 

Udgangspunkt i problemer og spørgsmål danner 
grundlag for en nysgerrig og undersøgende 
arbejdsproces med afsæt i den viden eleverne 
allerede har og som udvikles i arbejdsprocessen. 
 

 
Foto: © Kata Fonden 
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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, og dels er under stor påvirkning af disse 
kontekster. 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 eller 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 engagement (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). 	
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ENGAGEMENT 
Engagement er den aktive side af interesse, hvor interesse er 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. 
 
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 og 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. 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.  
 
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 KOMMER ENGAGEMENT 
TIL UDTRYK? 
 
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 
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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. 
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 på, 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 af 
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, 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. 
  
 
 	

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 en 
stabil interesse (Hidi & Renninger, 
2006). 
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FAGLIG UDVIKLING OG INTERESSE ER FORBUNDET 
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 på de dele af resultater fra undersøgelserne, der specifikt omhandlede 
interesse og engagement. Dette kan læses i årsrapporten fra 2019. 
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. 
Målingerne i de internationale undersøgelser synes at vise positive resultater, mht. danske elevers 
faglige præstationer og tiltro til egne evner i en naturfagskontekst (se årsrapporten 2021). Imidlertid 
viser undersøgelserne samtidig nogle modsætningsfyldte resultater, hvad angår elevernes 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. 
 
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 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). 
 
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.
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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 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 en sådan udvikling (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, og den, så at sige, 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. 
 
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 

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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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 give mulighed for 
yderligere fordybelse og udforskning, herunder udfordringer, der befordrer vidensudvikling, føre til 
yderligere konsolidering og udvikling af interessen. 
 
PÆDAGOGISK FACILITERING AF UDVIKLING AF INTERESSE 
Marshall 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 UDVIKLING AF INTERESSE OG NOGLE PÆDAGOGISKE HOVEDPUNKTER 
Sammenfattende kan man sige, at; overraskelse og inkongruens, positive oplevelser, udfordringer og 
oplevelsen af mening er vigtige kernebegreber.  

 
Ø 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.  

Ø 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. 

Ø 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 gennem aktivitet med jævnaldrende og involvering f.eks. af eksperter. 

Ø Den veludviklede individuelle interesse er i høj grad karakteriseret ved selvgenereret aktivitet, 
som også samtidig er forudsat af positive oplevelser og erfaringer. Oplevelsen af meningsfyldte 
aktiviteter, der udfordrer og skaber yderligere vidensudvikling, bidrager til yderligere 
konsolidering. 
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SAMARBEJDE, INTERESSEUDVIKLING OG FAGLIGE LÆREPROCESSER1 
Interesseudviklingen er en stærkt kontekstuelt påvirket proces. Set i lyset af dette, og af at LEAPS 
aktiviteter udspiller sig netop i samarbejdsrelationer af forskellig art, er det derfor naturligvis meget 
relevant at se nærmere på samarbejdets betydning set som udviklingskontekst, både i relation til 
interesseudviklingen og de færdigheder og kompetencer samarbejdet danner ramme for udvikling af. 
Man kan spørge, hvilke læreprocesser dette danner rammer for og giver anledning til, altså beskæftige 
sig med samarbejde i projektforløbene og opgaveløsningen som kontekst for læreprocesser. 
 
NOGLE RESULTATER FRA FORSKNINGEN 
Forskere, der har beskæftiget sig med samarbejde som kontekst for læreprocesser konkluderer f.eks., 
at undervisning, der giver elever mulighed for interaktion omkring et indhold, der skal udvikles viden 
om, er stimulerende for deres interesseudvikling, og at netop interaktionen spiller en vigtig rolle i dette 
(Renninger & Hidi, 2011, s. 178).  
 
Tilsvarende har forskere også fundet, at aktiviteter, hvor elever skal udforske et emne og præsentere 
dette for et bredere publikum, styrkede interesse på klasseniveau (Ibid.). Også gruppearbejde, der jo er 
baseret på samarbejde, i sig selv og dettes rolle i forhold til interesse er undersøgt, og synes netop at 
kunne facilitere interesseudvikling og forskellige typer læreprocesser, begrundet i at børn helt 
grundlæggende psykologisk set vil orientere sig mod social forbundethed og udvikling af kompetencer 
relateret til samarbejdet (Ibid.).  
 
I forhold til dets mulige rolle eller potentiale i forbindelse med interesseudvikling kan gruppearbejdet, 
set særskilt, facilitere såvel den situationelle interesse som den individuelle beskrevet med de termer 
Hidi og Renninger anvender i forbindelse med deres udforskning af og beskrivelse af 
interesseudviklingens faser (et tema, som vi beskæftigede os med i sidste års rapport, og man der kan 
læse mere om). Dette dels som et resultat af oplevelsen af, at det er f.eks. sjovt, spændende, 
inspirerende eller udviklende at være aktiv om et indhold sammen med jævnaldrende, der kan bidrage 
til den situationelle interesse, og dels som resultat af oplevelsen af meningsfuldhed, af relevans og af 
at være involveret, der vil kunne føre til udviklingen af individuel interesse og altså interesse i dens 
mere stabile former. 
 
I rapportens analyser i relation til de tre hovedspørgsmål, vil vi fokusere på samarbejdet som kontekst, 
dets potentialer og udfordringer, samt hvilken rolle det (samarbejde) spiller i relation til interesse og 
udviklingen af deeper learning kompetencer (tværgående kompetencer), og uddyber dette i det 
følgende.  

  

 
 
 
 
1 For teoridele om interesseudvikling og deeper learning kompetencer henvises til de to foregående 
årlige rapporter. 



   
 

33 
 

SAMARBEJDE I DEN PROBLEMBASEREDE ARBEJDSPROCES 
At anvende problemløsning som omdrejningspunktet for elevers læreprocesser i skolen og på 
uddannelser har en lang tradition bag sig, blandt andet afspejlet i den problemorienterede pædagogik 
(f.eks. Dewey, 2009). Løsningen af problemer, som kan have meget forskellig karakter, skaber 
refleksion, i en proces, hvor elever, udover at anvende den viden, de allerede har om et fænomen, også 
må tilegne sig ny viden i processen med at forstå og løse den udfordring, de står overfor. Denne proces 
bidrager til udvikling af videnformer, der bygger på forståelse og på at ny viden integreres og ikke blot 
’tillæres’ uden forståelse eller sammenhæng med den øvrige viden, den enkelte har.  
Dette er videnformer, som f.eks. samfundsudviklingen, også i stadig stigende grad har gjort det 
nødvendigt, at skolen støtter udviklingen af. Gennem det 21. århundrede er der således, set i lyset af 
de forandringer arbejdslivet har undergået, opstået et stadig stigende behov for, at elever udvikler 
evner for problemløsning, hvad enten dette forgår individuelt eller i samarbejder. På den baggrund er 
der også kommet større fokus på såvel spørgsmålet om, hvordan viden, færdigheder og kompetencer til 
problemløsning udvikles, såvel som på, hvordan undervisning og pædagogik bedst muligt understøtter 
sådanne udviklinger. 
 
Dette afspejler sig dels i de målsætninger, man nogle steder har udviklet for skole og uddannelse, dels i 
de internationale undersøgelser man gennem årtier har gennemført med fokus på skoleelevers 
udvikling af viden, færdigheder og kompetencer i skolen. Ligesom de store internationale 
undersøgelser, som tidligere nævnte PISA og TIMMS, med bestemte årlige mellemrum har lavet 
’målinger’ af elevers faglige udvikling inden for f.eks. det naturfaglige og mange andre faglige områder, 
har samme undersøgelser nu også gennem en årrække søgt at belyse elevers udvikling inden for 
problemløsning og samarbejde. I nævnte undersøgelser defineres også begrebet ’problemløsning’, men 
dog på måder der er en lille smule forskellige. 
 
John Dewey beskrev allerede i starten af 1900 refleksionen og processen i den problemorienterede 
læreproces med angivelse af de fem trin, vi tidligere har beskæftiget os med, der forløber således (”Five 
distinct steps in reflection”): 

1. ”a felt difficulty;  
2. its location and definition 
3. suggestion of possible solution;  
4. development by reasoning of the bearings of the suggestion; 
5. further observation and experiment leading to its acceptance or rejection; that is, the conclusion 

of belief or disbelief.” (Dewey, 1910/1997, s. 7) 
 
I rapporten med formidlingen af de danske resultater fra PISA 2015, inden for området ’problemløsning 
i samarbejde’ (s. 16-17), et tema, der i særlig grad behandles i den rapport, beskriver de om den 
teoretiske ramme, at den definerer tre dimensioner, der relaterer til samarbejdet omkring løsning af 
problemer. Disse er (her forkortet): ”1. Etablering og vedligeholdelse af fælles forståelse. 2. Valg af 
passende fremgangsmåder til at løse problemet. 3. Etablering af og vedligeholdelse af 
teamorganiseringen.  
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LEGEN OG EN LEGENDE INDSTILLING I SAMARBEJDET OMKRING PROBLEMLØSNING 
Samarbejde omkring problemløsning kan, i mange situationer ses som beslægtet med eller i meget høj 
grad, have legens karakter (Bulunuz og Jarrett, 2015, s. 154). Legen rummer elementer af 
undersøgelse, nysgerrighed, kreativitet og sjov, og er børns naturlige måde at interagere og skabe 
sociale relationer (Dewey, 2009, s. 177). Leg og ’arbejde’ i form af f.eks. problemløsning, skal ikke ses 
som adskilte størrelser (Dewey, 2009, s. 179), og netop legen kan i undervisningen, når 
problemløsningen og samarbejdet omkring dette også er forbundet med en legende indstilling, have et 
stærkt interesseudviklende potentiale (Dewey, 2013, s. 46; Hidi & Renninger, 2010; Bulunuz og Jarrett, 
2015).  
Dvs. at problemløsning i samarbejde ikke blot kan ses som en stærk kontekst for at kunne udvikle 
vigtige kompetencer af den type, der er behov for i samarbejds- og problemløsningssituationer. Det er 
også en kontekst, der gennem muligheden for at skabe socialt tilhør, sociale relationer og ved (i en del 
tilfælde) at have eller kunne få legens karakter, også i sig selv kan være interesseskabende og fagligt 
udviklende (Hidi & Renninger, 2010, s. 113).  
 
Hvor udfordringer i arbejdsprocesser, de være sig forbundet med samarbejde og relationer eller med 
løsningen af et problem, til tider kan skabe en form for ’blokering’ og evt. hæmme processer, kan den 
legende indstilling såvel som børns tendens til at orientere sig mod fællesskabet bidrage positivt i 
forhold til vedholdenhed og en fortsat proces, til genovervejelser, nye orienteringer og til videre at 
forfølge en løsning (Dewey, 2013, s. 53 og 74). 
 
Temaer som disse har inspireret rapportens tilgang og analyser af de tre hovedspørgsmål, som angivet 
nedenfor, idet vi ud over potentialerne i LEAPS aktiviteterne og den særlige pædagogik samtidig 
beskæftiger os med, hvad der udfolder sig som udfordringer i sådanne processer. 
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GENERELLE KOMPETENCER - DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
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 
kontekster, f.eks. problemløsningskontekster eller i varierende faglige sammenhænge. 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; Kereluik et al, 2013.). I LEAPS projektet tages udgangspunkt i nedenstående seks 
generelle kompetencer, deeper learning kompetencer som beskrevet af Hewlett Foundation, som 
følgeforskningen også fokuserer på (Ark & Schneider, 2014, s 9):  
 

 
Begrebet spænder, som det ses, 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 
kompetencer 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 også i takt med samfundsforandringer, f.eks. 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 
 
Teoretisk kan man forstå udviklingen af deeper learning kompetencer med udgangspunkt i f.eks. den 
allerede præsenterede teori. Teori om ’eksperters læring’, som formuleret af de to forskere Hubert og 

SEKS KOMPETENCEOMRÅDER: 

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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Stuart Dreyfuss, bidrager imidlertid med yderligere perspektiver, der kan bidrage til belysning af 
progressionen i en sådan udvikling (Dreyfuss & Dreyfuss, 1999). De beskriver udvikling af kompetencer 
som et forløb gennem fem stadier, hhv.: Novice, Avanceret begynder, Kompetence, Dygtighed og 
Ekspertise (Dryfuss & Dreufuss, 1999, s. 56 – 61).  
 
Særlig relevant i denne sammenhæng er imidlertid deres beskrivelse af de betingelser, der bidrager i og 
forudsætter en sådan udvikling. Det drejer sig dels om erfaring opnået gennem udøvelse og forsøg på 
mestring i virkelige situationer, som jo også f.eks. Dewey beskriver det (Ibid., s. 56). Dels 
tilstedeværelsen af engagement, som de fremhæver som en betingelse for udvikling på højere stadier i 
processerne (Dreyfuss & Dreyfuss, 1999, s. 59). Engagementet, der ligger bag gentagne forsøg og 
eksperimenteren, er forudsætningen for en gradvis løsrivelse fra bundethed af regler i en udvikling mod 
en mere intuitiv tilgang. De beskriver det således: 
 

”Hvis, og kun hvis, erfaringen tilegnes på denne ateoretiske måde, og intuitiv adfærd erstatter 
overvejede reaktioner, synes der at blive udviklet dygtighed” (Dreyfuss & Dreyfuss, 1999, s. 59). 

 
Videre beskriver de om den erfarne udøver: 
 

”Den engagerede, erfarne udøver ser et mål og fremtrædende aspekter, men ikke hvad han skal 
gøre for at nå disse mål. […] Den enkelte udøver har simpelthen endnu ikke haft tilstrækkelig 
erfaring med de mange forskellige mulige reaktioner på hver enkelt af de situationer, han eller 
hun nu kan skelne, til at han eller hun kan reagere automatisk” (Dreyfuss & Dreyfuss, 1999, s. 
59). 

 
Dette stilles op overfor det, der kendetegner eksperten, som de beskriver således: 
 

”Den dygtige udøver, der er fordybet i sin verden af kyndig aktivitet, ser, hvad der skal gøres, men 
afgør, hvordan det skal gøres. Eksperten ved ikke blot, hvad der skal opnås, men ved også, takket 
være et stort repertoire af situationelle diskriminationer, hvordan målet skal nås” (Ibid., s 60.). 

 
OPSAMLENDE OM TEMAER ANVENDT I RAPPORTENS ANALYSE  
I LEAPS projekterne indgår en række temaer, der er berørt teoretisk, og som vi vil inddrage i rapportens 
analyser. Idet denne har sit fokus på følgeforskningens tre overordnede spørgsmål, vil vi beskæftige os 
med: 

• Interesseudviklingen såvel generet som inden for naturfagsområdet, og hvad der fremmer og 
udfordrer denne set i lyset af mulighederne for erfaringsudvikling 

• Udviklingen af deeper learning kompetencer, og hvad der fremmer og udfordrer denne set i 
lyset af erfaringsudviklingens betingelser 
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RESULTATER FRA FØLGEFORSKNINGEN 
  
INTRODUKTION TIL ANALYSEN AF DE KVANTITATIVE OG KVALITATIVE DATA 
Denne rapport fokuserer på udviklingen imellem de tre store datapunkter i LEAPS-surveyen indsamlet i 
efterårene 2019, 2020 og 2021 (kaldet E19, E20 og E21). I rapporten har vi fokuseret på at 
sammenholde de forskellige datakilder (kvalitative interview og den kvantitative 
spørgeskemaundersøgelse) i en pragmatisk metodologisk tilgang (Nielsen, 2017). Dette betyder, at vi 
forholder os til de to datakilder som to selvstændige kilder, og tolker dem både hver for sig og samlet i 
forbindelse med temaer og fund. De kvalitative data er således ikke blot en form for vedhæng til den 
kvantitative undersøgelse, men en selvstændig kilde til analyse, der er tilvejebragt med det formål og 
anvendes (kvalitativt) til at forstå de kvantitative fund. Grundet forskelligheden i de to datakilder 
(spørgeskemaundersøgelse og interview) er det ikke muligt at lave direkte inferens imellem de to, men 
vi forholder os fortolkende til de respektive fund og sammenhænge. Den kvalitative dataindsamling er 
afsluttet i 2021. 
 
METODIKKEN I FORHOLD TIL SAMMENLIGNINGEN AF DE TRE DATAPUNKTER (E19, E20 OG E21) 
I sammenligningerne imellem de tre datapunkter tages der både udgangspunkt i indeks (indenfor 
natur/teknologi og naturfagene), genereret via faktoranalyse, og i enkelt-items.   
 
I forhold til sammenligningerne vil fokus være på 1. Differentieringer imellem skolerne og 2. 
Differentieringer imellem drenge og piger og endelig 3. Differentieringer imellem de respektive årgange 
i skolen. Rapporten fokuserer primært på udviklingen af de forskellige indeks (faktorer) indenfor de 
forskellige måleområder. Generelt er det meget vigtigt at huske på, at selvom der ikke ses en udvikling 
imellem de to datapunkter, er dette ikke nødvendigvis negativt. Dette kan betyde, at man i 
undersøgelsen har bevaret en meget positiv score trods udefrakommende påvirkninger. Man omtaler 
også dette som en slags ’glass-ceiling’, hvor det er svært at opnå en højere mean-score 
(gennemsnitscore). Dette beror naturligvis på de enkelte interessenters tolkninger og ønsker. 
Generelt bliver graferne nedenfor udtrykt i gennemsnit, dvs. et samlet gennemsnit af den LIKERT-skala 
(1-5) som eleverne har svaret på. En samlet score på over 3 er således overvejende positiv i mere eller 
mindre grad, og en samlet på under 3 er således overvejende negativ. 
De enkelte indeks er beskrevet under de respektive måleområder. Reliabilitet af den forskellige indeks 
(faktorer) er angivet i Cronbach Alpha score, der er kriteriet for, om faktoren kan beholdes.  
Det er vigtigt at påpege, at spørgeskemaundersøgelsen udelukkende afdækker elevernes perspektiv, 
og er selvregistrerede angivelser af deres oplevelser af de forskellige spørgsmål-items.  
 
TEMAER I DEN KVALITATIVE ANALYSE 
Den kvalitative analyse vil fokusere på belysningen af følgende temaer og spørgsmål, der ligger i 
forlængelse af surveyens spørgsmål, og vil kunne bidrage til at forstå, hvad der ligger bag elevernes 
angivelser i surveyen. NVivo er anvendt som støtte i analyseprocessen for at identificere udtryk for 
forskelligheder såvel som evt. ligheder på tværs af interviewene (se bilag 3).  

Den generelle interesse for skolen belyst gennem elevernes beskrivelser, hvad angår oplevelsen af: 

1. Det, de arbejder med, opleves som spændende, hvad der opleves som spændende. 
2. Om skolen opleves som vigtig, og om det de lærer opleves som vigtig for fremtidig uddannelse. 
3. De oplever sig selv som kompetente og dygtige. 
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Desuden: 

4. Udviklingen gennem skoleforløbet (det der bidrager til interesse ændres på nogle punkter med 
alderen, hvad karakteriserer den udvikling, og hvilke forhold spiller en rolle på de forskellige 
alderstrin). 

5. Potentialer og udfordringer i en LEAPS kontekst, med indflydelse på interesse generelt 
(herunder f.eks. at skulle samarbejde, det individuelle overfor det fælles, betydning af indhold 
og fagidentifikation)  

6. Samarbejde som kontekst. Samarbejdet kan inkludere, men det kan også ekskludere, og det 
kan både styrke og reducere interesse. Bidrager til deeper learning kompetencer. 

 
Der differentieres generelt ikke i forhold til skoler i analysen, der således ikke fokuserer på evt. forskelle 
eller ligheder skoler imellem. Dette begrunder sig i flere forhold. Dette drejer sig dels om 
anonymiseringen, der ikke må kompromitteres, og således kræver, at der tages hensyn til 
opretholdelsen af anonymitet. Dels om, at en sådan analyse ikke kan bidrage med valide informationer, 
idet blandt andet, at blot en udvalgt andel af eleverne fra klasserne i hhv. indskolingen, mellemtrin og 
udskolingen er udvalgt af deres undervisere til interviews. Der er flere klasser på det enkelte klassetrin, 
klasser der, i det daglige af eleverne, vil opleves som deres primære skole-kontekst, og hvor de også 
har forskellige undervisere, som måske også kan veksle over tid. I forbindelse med LEAPS projekterne 
er eleverne desuden periodevist tilknyttet andre former for grupper, og arbejder der med 
forskelligartede tematikker. 
 
 
 
 
  

Foto: © Kata Fonden 
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GENEREL INTERESSE I 
SKOLEKONTEKST 
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GENEREL INTERESSE I SKOLEKONTEKST 

1.- 3. KLASSETRIN (INDSKOLINGEN) 
Belysningen af elevernes interesse generelt på 1. – 3. klassetrin baserer sig som nævnt udelukkende 
på de kvalitative data. Vi vil i analysen inden for spørgsmålet ’interesse generelt’ fokusere på, og søge 
at belyse, følgende temaer: 

• Hvad bidrager til den generelle interesse i LEAPS konteksten. 
• Hvad udfordrer den generelle interesse i LEAPS konteksten. 
• Herunder, hvilken rolle spiller samarbejdet omkring problemløsning i disse processer. 

 
DEN GENERELLE INTERESSE I STORE TRÆK I INDSKOLINGEN - NYSGERRIGHED OG EN LEGENDE 
TILGANG TIL SKOLENS AKTIVITETER  
De interviewede elever fremtræder i indskolingen generelt meget interesserede i skolens aktiviteter, 
som disse former sig i LEAPS konteksten og inden for LEAPS pædagogikkens rammer. Dette kommer til 
udtryk mange steder, hvor eleverne tilkendegiver optagethed og positiv interesse for aktiviteterne. 
Nedenfor et par eksempler, som der er mange af i de indhentede data. 2 
 

Pige: Altså det, der er sjovt ved det, er ligesom at man tror, altså man synes man leger i stedet for, men 
man laver faktisk noget andet, for eksempel når vi laver matematik, og vi er ude at lege ”lave matematik”, 
så er det ligesom, at man bare leger i stedet for at lave matematik. (Indskolingen f20) 

 
Den generelt positive tilgang til skolens aktiviteter i indskolingen kommer også til udtryk gennem de 
fleste af de interviewede elevers åbne og umiddelbare tilgang til aktiviteterne inden for LEAPS 
pædagogikken, der netop skaber mulighed for, at de kan afprøve, undersøge og arbejde med en 
nysgerrig tilgang i forhold til fænomenerne i deres omverden. Dette illustrerer følgende eksempler: 
 

Pige: Vil du helst sådan helt almindelig undervisning eller vil du gerne arbejde med de projekter her? 
Dreng: Projekt.  
Pige: Ja, hvordan kan det være? 
Dreng l: Fordi, nogle gange bliver jeg helt forvirret med opgaver. Fordi, at lige når de har allerede sagt, hvad 
vi skal lave, så hurtigt ved jeg ikke, hvad vi skal lave. (Indskolingen f19) 
 
Pige: Engang 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, så havde lærerne lavet det til en konkurrence i 
stedet for. (Indskolingen 2020) 
 
Interviewer: Hvad synes du er sjovt at have, er det normal undervisning eller sådan noget projekt her? 
Dreng: Projekt. 
Interviewer: Ja, hvordan kan det være? 
Dreng: Fordi det er svært. (Indskolingen f19) 

 

 
 
 
 
2 Alle elevers navne er erstattet af hhv. synonymet ’Dreng’ eller ’Pige’, hvor der inden for det enkelte 
citat kun er f.eks en pige, der udtaler sig, står der blot ’Pige’. Er der flere piger, der udtaler sig inden for 
det enkelte citat, tilføjes 1,2,3 mv., alt efter, hvor mange der er tale om. 
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I det følgende vil vi se nærmere på, hvilke forhold og betingelser der, på baggrund af interviewene, 
synes at spille en hhv. positiv og en mere udfordrende rolle for den generelle interesse i indskolingen, 
samt på betydningen af samarbejdet omkring løsningen af problemer. Afslutningsvist opsamles de 
væsentligste pointer. 
 
HVAD BIDRAGER TIL DEN GENERELLE INTERESSE I INDSKOLINGEN? 
I indskolingen er elevernes interesse i meget høj grad initieret af en generel nysgerrighed overfor 
omverdenen og optagethed og deltagelse i forskellige former for legende aktiviteter, dvs. aktiviteter der, 
ud over at rumme et legende element, giver eleverne mulighed for at udfolde sig forholdsvist frit inden 
for overskuelige rammer og med brug af deres fantasi. Generelt kan man sige at aktiviteter, der giver 
sådanne muligheder, også vil spille en positiv rolle i og bidrage positivt til den generelle interesse.  
Yderligere er også det sociale en vigtig dimension i form af samværet og samspil med andre 
jævnaldrende. Netop problemløsningen i samarbejde danner en ramme med gode muligheder for dette. 
Vi belyser dette i relation til samarbejdets indhold såvel som samarbejdet i sig selv. 
 
DET FAGLIGE INDHOLDS OG DEN GENERELLE INTERESSE  
I interviewene er der mange eksempler på den rolle selve 
indholdet spiller i disse processer. Vi har valgt nogle 
eksempler til belysning. Disse viser samtidig, at der også 
allerede på dette alderstrin tegner sig et billede af 
præferencer eleverne imellem i forhold til aktiviteter og 
forskellige overordnede tematikker, der kan gå igen på 
tværs af emner. Det er tematikker, der også har været 
nævnt i tidligere årsrapporter, og kan kategoriseres som 
hhv.: 

• fysisk betonede (f.eks. spring, hop, kast, 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) 
• konkurrence 

 
Med de nævnte kategorier udtrykkes ikke, at hver elev f.eks. har præference for blot én enkelt af 
sådanne aktivitetstyper i al almindelighed. Generelt bidrager alle dimensionerne positivt til at kunne 
skabe interesse, selv om mange elever evt. har præferencer, der peger i bestemte retninger inden for 
evt. enkelte af dem, hvad enten det så drejer sig om aktiviteter, der involverer fysiske, æstetiske, 
omsorgsmæssige forhold eller det at bygge og konstruere. I det følgende giver vi nogle eksempler. 
Fysiske og kropslige aktiviteter, altså noget der involverer at bruge sin fysik, prioriteres højt af de fleste 
elever i indskolingen og nævnes ofte som noget, der har været sjovt, eller som de i særlig grad synes 
om i dens mange mulige former: 
 

Pige: Jeg synes, at det var lidt sjovt sådan, at man hele tiden sådan skulle ned i idrætshallen, fordi at man 
skulle lave alle mulige sporter, og jeg kan godt lide at lave sport. (Indskolingen f20) 
 
Dreng1: Jeg kunne godt lide, jeg havde lyst til at springe.  Længdespring, det var så sjovt.  
Dreng2: Vi sprang lige langt.  
Dreng1: Jeg sprang 1 meter og/ 
Dreng2: Mit var to meter. 
Dreng1: Jeg vil gerne springe længdespring, fordi jeg ved, at jeg kan springe længere nu. (Indskolingen f20) 

 

 
Pige: Mine yndlingsfag er idræt, fordi man får 
lov at lave mange sjove ting. Og mit andet 
yndlingsfag er LEAPS. Men det jeg mest kan 
lide ved skolen er, man kan lave 
gruppearbejde, være sammen med 
mennesker og lære mange nye ting, og det er 
bare det sjoveste.  (Indskolingen f21) 
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Også fart og bevægelse med forskellige former for køretøjer, fly og lign. kommer til udtryk blandt mange 
i forskellige sammenhænge, hvor eleverne beskriver det som noget, der opleves som spændende og 
optager dem.  
 
Her fortæller nogle elever om et af de sjoveste emner, de kan komme i tanker om, som for deres 
vedkommende involverer såvel noget, der relaterer til fart (biler), som til noget mere socialt 
(fremvisningen for forældrene), og samtidig også er et tema, som de allerede kender fra hverdagens 
sammenhænge. De beskriver det sjoveste emne, de kan komme i tanker, om således: 
 

Dreng1 og Dreng2: Transport. 
Dreng2: Det var på grund af det der kick-off, det var bare mega sjovt. 
Dreng1: Ja. 
Pige: Og da vi skulle fremvise for vores forældre, men så var det også sjovt mega mange gange. 
INTERVIEWER: Okay. Og hvad var det ved kick-off'en på transport-projektet, som var sjovt? 
Pige: Det var, at der kom alle mulige transporter oppe ved parkeringspladsen, deroppe, og så kom der bare 
brandbiler. (Indskolingen F21) 

 
Også de to følgende eksempler illustrerer dette, forbundet med hhv. en aktivitet, der omhandlede 
’superhelte’ og en anden, der omhandlede fremstillingen af papirfly: 
 

Pige: Jeg synes også, det var sjovt, da vi skulle lave den superhelt med vores bogstav. 
Interviewer: Ja, den er godt nok også flot. Hvad var så det sjove ved at lave den? 
Pige: At man selv måtte lave den, så vi ikke skulle lave sådan noget rigtigt noget. (Indskolingen F20) 
 
Dreng: 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. Og så synes jeg også, at den her som var rigtig sjov. 
(Indskolingen F20) 
 
Dreng: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi så kan man se mange af sine venner af gangen. 
(Indskolingen F20) 

 
De to ovenstående eksempler afspejler, hvordan de enkelte temaer kan rumme flere forskellige 
dimensioner, eleverne kan relatere til, og derved også kan bidrage til interesse på forskellige måder, 
der samtidig går på tværs af forskellige præferencer. 
Også et emne som ’dyr’ kobler sig til noget, som børnene jo kender på mange forskellige måder fra 
deres hverdag, og giver som emne mulighed for at udforske og forstå omverdenen. Emner der er 
forbundet med dyr og dyreverdenen involverer omsorg og følelser samtidig med, at det også, som alle 
andre emner, kan danne udgangspunkt for at udfolde sig gennem æstetiske udtryksformer og med 
brug af fantasien.  
Her fortæller elever fra en 3. klasse om det emne, de oplevede som det sjoveste i løbet af året, og hvad 
de synes bedst om, som for deres vedkommende handlede om dyr. Som man kan se afspejler det, at 
det også er forbundet med de måder, hvorpå de har beskæftiget sig med temaet, og det er interessant 
at kunne iagttage, hvordan det allerede her i indskolingen, for nogle, kan begynde at afspejle sig i 
forestillinger om erhverv, selv om sådanne jo kan forandre sig meget gennem skoletiden: 
 

Dreng: Det sjoveste var det med "Zoo". 
Pige: Jeg tror også, det var, da vi var i Zoo. Vi tegnede og malede dyr på papir, og så har vi tegnet det over 
på en spånplade. Vores lærere skrev op på en tavle, hvor vi skulle vælge, hvad vi ville have. Min var giraf. 
(Indskolingen. f21) 
 
Pige1: Jeg vil bare gerne arbejde med dyr, og så tænkte jeg, jeg godt ville være dyrlæge. 
Pige2: Jeg kan godt lide dyr også. (Indskolingen f20) 
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At bruge fantasien og arbejde med æstetiske udtryksformer har en meget høj grad af appel til eleverne i 
indskolingen, hvilket kommer til udtryk både i eksemplerne ovenfor, men også mere specifikt i 
eksemplerne nedenfor, hvor eleverne beskriver f.eks. det at arbejde med fortælling og at male og tegne 
som noget, de synes godt om: 
 

Interviewer: vise det, som du synes har været sjovest at lave og mest spændende.  
Pige: Jamen altså eventyr.  
Interviewer: Hvad var det du syntes, der var spændende ved det? 
Pige: Det var sjovt at male noget. Og tegne. Der var tre andre med. 
Interviewer: Er det også en af de spændende ting? 
Pige: Ja. 
Interviewer: Hvad er så det spændende ved den ting? 
Pige: Det er sjovt at lave og at tegne. (Indskolingen. 2020) 

 
At aktiviteterne bidrager til udviklingen af interesse i en begyndende form kommer til udtryk flere steder 
i interviewene, hvoraf nedenstående er et enkelt eksempel: 

1: I de ting, I har arbejdet med her, er der så igennem hele altså skoleåret her, er der så nogen ting, hvor I 
tænker det her, det kunne jeg bare rigtig godt tænke mig at lære noget mere om? Det vil I egentlig gerne 
arbejde med igen.  
Dreng: Ja, den her. [viser drømmefanger] 
Pige: Bare drømme tror jeg.  (Indskolingen f20) 

 
Selvom der også blandt nogle, allerede i indskolingen, ses begyndende forestillinger om, hvad man 
kunne tænke sig at være beskæftiget med i voksenlivet, fremtræder det endnu ikke som noget, der 
spiller nogen betydelig rolle i forhold til den generelle interesse. Det skal snarere forstås således, at det 
der opleves som interessant også af børnene kobles med forestillinger de har om mulige erhverv. 
Nedenstående er eksempler på sådanne forestillinger: 
 

Pige1: Jeg vil gerne være dyrlæge. 
Dreng 1:Jeg vil godt arbejde med computere. 
Dreng1: Fordi, at det synes jeg er lidt spændende alt det der sker inde på internettet, synes jeg er 
spændende. 
Pige2: Jeg vil også gerne være dyrlæge. 
Dreng2: Jeg vil være fodboldspiller. 
Pige1: Jeg vil bare gerne arbejde med dyr, og så tænkte jeg, jeg godt ville være dyrlæge. 
Dreng2: Jeg synes, det er sjovt at spille fodbold, fordi så kan man se mange af sine venner af gangen. 
Pige2: Jeg kan godt lide dyr også. (Indskolingen f20) 

 
Interessen afspejles på mange måder, både når elever selv beskriver temaer som spændende, sjove, 
noget de synes godt om og lignende, men også når de omtaler emner som nogle, de kunne tænke sig at 
arbejde med igen, undersøge nærmere eller har rejst nye spørgsmål. Dette kan samtidig ses som 
interessen i dens 2. og evt. 3. fase, dvs. de faser, hvor den initierede interesse er på vej over i en stabil 
situationel interesse og måske endda over i en spirende individuel interesse, som er interessen i en 
begyndende stabil form. Blandt emner nogle elever angiver, de kunne tænke sig at beskæftige sig med 
eller prøve igen, nævnes f.eks. ’længespring’.  
 

Interviewer: Ja. Ja. Så kunne jeg jo så også spørge jer, om de ting I har lavet her, er der noget af det, som I 
tænker ”det kunne I faktisk rigtig godt tænke jer at måske arbejde med igen” altså lave noget lidt lignende 
altså. Eller noget altså inden for samme, hvad skal man sige, emne eller noget. Er der sådan noget? 
Pige1: Springe. 
Pige2: Længdespring. 
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Pige1: Længdespring, det var så sjovt.  
Pige3: Vi sprang lige/ vi sprang lige langt.  
Pige1: Jeg sprang 1 meter og/ 
Pige3: Mit var to meter. 
Pige1: Jeg vil gerne springe længdespring, fordi jeg ved, at jeg kan springe længere nu.  
Dreng: Der er faktisk to ting, jeg godt ville lave igen. Længdespring og det her med nisserne. (Indskolingen 
f20) 

 
DET SOCIALE ELEMENT OG DEN GENERELLE INTERESSE 
Generelt fremtræder samarbejdet med andre jævnaldrende i grupper om løsningen af opgaver, som 
noget eleverne i indskolingen oplever som positivt, 
og beskrives i positive vendinger. Også surveyen 
viser, at størstedelen af eleverne svarer positivt til 
spørgsmålet, om de kan lide at arbejde i grupper 
om opgaverne i projektarbejdet (LEAPS).  
 
Et væsentligt element knytter sig, som vist i 
afsnittet ovenfor, til det forhold, at de emner der 
arbejdes med i en eller anden forstand kobler til 
noget, som eleverne allerede kan eller ved, 
samtidig med at de også repræsenterer noget, der 
opleves som nyt og ukendt. Dette vil, når det er 
matchet med elevernes niveau og interesser, ofte 
netop kunne virke stimulerende for netop 
nysgerrigheden og lægge op til at anlægge en undersøgende tilgang. Men udfordringerne må ikke være 
større, end børnene oplever dem som overkommelige, og her har projektarbejdsformen en styrkeside, 
idet eleverne som oftest vil finde en tilgang til at beskæftige sig med det enkelte tema, der matcher 
netop deres udviklingsniveau såvel som evt. interesser.  
 
Dette illustreres i eksemplerne her, der også illustrerer at eleverne, allerede tidligt i skolen, identificerer 
de positive potentialer: 

 
Pige: Jeg tænker, at det er godt, fordi at man lærer også noget om at samarbejde. (Indskolingen f19) 
 
Pige: Ja, det er rigtig sjovt, fordi så får vi lov til at bruge sjove ting, og det er bare rigtig sjovt at lave 
gruppearbejde.  
Dreng: Det synes jeg også 
Interviewer: Må jeg så spørge, hvad er det, der er sjovt ved det? 
Pige: Man kan samarbejde, og så er der mange flere ideer end en, og så kan man få nye ideer fra andre 
folk. Så kan man samarbejde rigtig godt, og gruppearbejde hjælper os med at samarbejde og sådan noget. 
Dreng: Ja, vi får lov til at bruge nogle sjovere ting, så laver vi jo også udstillinger. Og så skal vi jo tale foran 
andre i klassen. (Indskolingen f21) 
 
Pige: Det er når vi godt kan enes og når vi kan stemme på en tegning og blive enige om bare at tage alle 
hinandens ideer med. 
Dreng: Jeg har det svært til dansk, så er der nogen [i gruppen], der kan hjælpe mig. (Indskolingen f21) 

 
BETINGELSER DER KAN UDFORDRE DEN GENERELLE INTERESSE I LEAPS KONTEKSTEN 
I elevinterviewene fremgår, hvad der også kan optræde som udfordringer i aktiviteterne i former, der 
potentielt kan spille en negativ rolle i forhold til den generelle interesse. Sådanne udfordringer centrerer 
sig på den ene side om det faglige indhold i form af de konkrete temaer, der danner ramme for 

Elever om, hvad de synes er godt ved den 
problemorienterede arbejdsform: 
 
Pige: Jeg synes, det er rigtig sjovt, fordi at man 
skal være i gruppe. (Indskolingen f19)  
 
Dreng: At man er sammen, alle får en ide, så det 
bliver til noget sejt. (Indskolingen 
f21Indskolingen) 

 
Pige: Altså, fordi man kunne hjælpe hinanden, og 
så kunne man hjælpe hinanden og rette 
hinanden. (Indskolingen 2020) 
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samarbejde, og på den anden side om samarbejdets sociale element og det, at få samarbejdet til at 
lykkes.  
 
Samarbejdet fremtræder generelt positivt i forbindelse med interessen, men kræver samtidig udvikling 
af såvel viden, som af færdigheder og kompetencer, for at kunne fungere. At sådan viden, færdigheder 
og kompetencer er under udvikling, særligt i indskolingen, træder tydeligt frem mange steder i 
interviewene med eleverne på disse klassetrin. Dette illustreres i eksemplerne nedenfor, der belyser 
nogle af de udfordringer, eleverne kan opleve, og som kan spille ind i forhold til, hvordan eleverne 
oplever projektsamarbejde: 
 

Dreng: Hende jeg arbejde sammen med, jeg synes det var nemt, men jeg synes ikke det var sjovt, fordi hun 
ikke hjalp mig med at skrive alt det her. (Indskolingen F19) 

 
Bliver den oplevede udfordring for stor, vil det kunne påvirke interessen negativt, og vil måske også på 
længere sigt kunne få en negativ indflydelse på elevernes tro på egne evner (et tema, der belyses 
nærmere i forbindelse med deeper learning kompetencer).   
 
Også det faglige indhold og de udfordringer, der er forbundet med det, har betydning, og kan spille en 
rolle i den forbindelse. Udfordringer er på den ene side vigtige for også at skabe interesse og 
nysgerrighed, ligesom de også er vigtige for at skabe udvikling, men er udfordringerne for store, kan det 
spille en negativ rolle. Dette skal således balanceres idet en vis grad af oplevet udfordring er 
nødvendig, og fraværet heraf også vil kunne virke demotiverende, og modvirke interesse. 
Nedenstående er eksempler, hvor eleverne beskriver sådanne situationer oplevet i relation til såvel det 
faglige som det sociale. Dette kan dreje sig om de faglige udfordringer, nogle oplever i bestemte faglige 
sammenhænge: 
 

Pige: Fordi, at der nogle gange er sådan nogle svære ting i, når vi har en normal time. 
Interviewer: Okay, ja. Hvorfor er det svært? Hvorfor er det sværere, når man har normale timer? 
Pige: Fordi, når vi for eksempel, hvis vi arbejder i matematik, så er der noget svært, sådan. (Indskolingen. 
f19) 
 

Eller det kan dreje sig om opgaver, der kræver en arbejdsindsats med en varighed, der opleves som 
udfordrende: 
 

Dreng1: Det her. [viser tegneserie de lavede i Pixar], altså jeg synes ikke, det var helt så sjovt. 
Dreng2: Fordi man skulle tage et papir med, og så skulle der bruges Pixar. Der skulle bruges meget tid på 
det. 
Dreng1: Det er samme grund. (Indskolingen f20) 

 
Også det, at opnå enighed om opgaver og processer i grupperne, kan optræde som en udfordring, som 
det er vigtigt, eleverne lærer nogle strategier for at kunne håndtere, sådan som eleverne beskriver i 
dette eksempel: 
 

Pige: For eksempel, hvor vi har haft sådan noget, vi skulle tegne. Så havde vi en gruppe, hvor vi var fem, og 
så var der 1, som tegnede. Hun tegnede en sko, og så var der nogle andre, som tegnede nogle andre ting. 
Så brugte vi alle hinandens tegninger. 
Dreng: Først tænker vi på en ting, og så sætter vi det sammen. 
Interviewer: Og du sagde også, det nogle gange kunne være svært at blive enige? 
Dreng: Ja. Vi lavede en aberobot. (Indskolingen f21) 

 
Og for nogle kan det dreje sig om at kunne føle sig udstillet i bestemte situationer: 
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Dreng: Jeg kan også godt bedst lide at være tilbage, men jeg har set, at nogle har fortalt mig, at de ville 
hellere være derhjemme på grund af, at de føler, at nogle de bliver bange for, nogle gange når at man skal 
sige noget, ligesom i matematik, at man skal sige, rækker man hånden op, ikke? Meget sjældent så går 
man op til tavlen, ikke? Og så hvis man siger noget forkert, der er meget forkert, ikke? Så griner alle af en, 
og det er nogle lidt bange for, så nogle de vil hellere være hjemme, imens de laver matematik og dansk og 
alt det der, hvor man kan blive grint af. Nogle de kan ikke lide at komme tilbage, føler jeg, og det er lidt 
sådan, jeg synes lidt, det er træls for dem. (Indskolingen f21) 
 

  

Foto: © Kata Fonden 
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DE GENNEMSNITLIGE FORDELINGER FOR SPØRGSMÅL RELATERET TIL INTERESSEN 
FOR SKOLEKONTEKSTEN FOR 4. - 9. KLASSE 
Interesse generelt for skolekonteksten er udtrykt i den kvantitative undersøgelse direkte ved flere 
spørgsmål. Disse spørgsmål kunne i midlertidig ikke aggregeres til et pålideligt indeks, da den 
statistiske reliabilitet udtrykt i en Cronbach Alpha score var for lav (Cohen, 2018).  
Følgende fire spørgsmål for 4.-9. klasse vil blive gennemgået som enkelt-items, der dog samlet siger 
noget om den genelle interesse for skolekonteksten: ”1. Jeg arbejder med spændende ting i skolen.”, 2. 
”Det er vigtigt for mig at lære det, vi lærer i skolen.” 3. ”Jeg synes, jeg er dygtig i skolen”, samt 4. ”I hvor 
høj grad kan du lide at arbejde med projekt (LEAPS)”.   
 
Oversigt over de fire enkelt-items 
 

 
 
Ovenstående figur viser de fire enkelt-items, og hvordan de samlet set udvikler sig i perioden. 
Overordnet set er alle områder positive, et enkeltitem Læring_i_skolen (”Det er vigtigt for mig at lære 
det, vi lærer i skolen”) endog meget positivt. Overordnet set ændrer gennemsnitsscoren sig ikke i løbet 
af projektperioden. Dette billede nuanceres dog lidt, når vi kigger på et par andre forklarende variable 
(årgang, køn og skole). 
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Ovenstående figur viser, hvad piger og drenge har svaret på spørgsmålene omkring generel interesse 
for skolekonteksten. Her kan vi se, at der næsten ikke er en differentiering imellem pigerne og 
drengenes besvarelser, og kun et par enkelte konstante udsving. For det første kan vi se et lille udsving 
i forhold til spørgsmålet omkring LEAPS, hvor der er en konstant forskel imellem drengene og pigernes 
oplevelse af dette igennem de datapunkter. Pigerne er her lidt mere positive end drengene. For det 
andet kan vi se, at vurderingen af egen evne i skolen (enkeltitem Evne_i skolen, ”Jeg synes, jeg dygtig i 
skolen”) igen har en konstant forskel, hvor drengene er lidt mere positive i forhold til egne evner end 
pigerne. Dette fund er også set i andre større undersøgelser (Bang et. al, 2019). 
 
Hvis vi kigger på, hvordan enkelt-items for den generelle interesse for skolekonteksten fordeler sig på 
årgangene, får vi følgende billede af mellemtrinnet (4.-6. årgang) for projektperioden: 
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Umiddelbart viser ovenstående figur en svag nedgang i de respektive items i takt med årgangene. 
Eleverne er generelt positive i forhold til interessen for skolekonteksten (gennemsnit over 3 for alle 
variable). Dette fald i interessen i skolekonteksten er kendt fra andre større undersøgelser (Bang et. al, 
2019), dvs. eleverne angiver den højeste interesse for skolekonteksten i 4. klasse, og så falder den i 
løbet af årgangene. Fænomenet er ikke så markant her, eksempelvis fluktuerer Lide_arbejde_LEAPS 
ikke så meget i E19 og E20, kun i E21 kan vi tydeligt se faldet i forbindelse med de enkelte variable. 
Men netop i 2021 har vi også en Corona-situation og en markant ændring af skolekonktesten, der ser 
ud til at påvirke eleverne på mellemtrinnet mere end i udskolingen. Dette forhold vender vi tilbage til 
senere i rapporten.  
 
På udskolingen har vi følgende billede af udviklingen af enkelt-items i forhold til den generelle 
skolekontekst: 

 
 
Overordnet kan vi se, at graden af positiv tilkendegivelse i forhold til skolekonteksten er markant lavere 
end i 4.-6. klasse. Vi kan se, at enkelte items kun fluktuerer meget lidt i løbet af projektperioden, men 
de udviser stadigvæk en svag nedgang i takt med årgangene (7.-9. klasse). Med andre ord ingen enkelt-
items ift. interessen for den generelle skolekontekst stiger i løbet af projektperioden, men nogle falder 
mere end andre.  
 
Kigger vi på den genelle interesse for skolekonteksten, og hvordan denne differentierer sig på de 
forskellige skoler, får vi følgende billede: 
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I forhold til de enkelte skoler (anonymiseret 1-4) kan vi generelt se en vis differentiering i forhold til 
graden af positivitet i forbindelse med de enkelte items. Enkelte skoler har opnået større fald i disse 
enkelt-items end andre skoler. 
 
Opsummering af fundene fra spørgeskemaundersøgelsen vedrørende enkelt-items i forbindelse med 
den generelle interesse for skolekonteksten: 

• Generelt er eleverne positive i forhold til spørgsmålene, som dette måleområde dækker. 
• Vi kan generelt se for alle disse spørgsmål en lille ændring på mellemtrinnet (4.-6. klassen) i 

graden af positivitet i 2021, hvor eleverne er blevet mindre positive i E21 end de forrige år.  
• Der er forskelle på drengenes og pigernes niveau i flere af disse spørgsmål omkring den 

generelle interesse for skolekonteksten, også i forhold til arbejdet med LEAPS.  
o Drengene er mere positive i forhold til egne evner end pigerne. 
o Pigerne er lidt mere positive i forhold til arbejdet med LEAPS (enkeltitem). 

• Spørgsmålene er kun svagt differentieret imellem de respektive skoler. 
• Interessen for at arbejde med LEAPS er differentieret på de enkelte skoler. 
• Interessen for den generelle skolekontekst, herunder også at arbejde med LEAPS (enkeltitem), 

er mest positiv i 4. klasse, og følger derefter det ’sædvanlige’ dyk i interesse i løbet af 
skoletiden, vi har set i andre større undersøgelser.  
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4.– 6. KLASSETRIN (MELLEMTRINNET) 
DEN GENERELLE INTERESSE I STORE TRÆK PÅ MELLEMTRINNET - FAGLIGE KOMPETENCER UNDER 
ETABLERING OG I FORTSAT UDVIKLING  
På skolens mellemtrin ses, i de kvantitative data stadig, generelt en positiv interesse for skolen (i den 
forstand dette belyses i følgeforskningen). Baggrunden for dette kan søges i samme forhold, som 
spillede en rolle blandt eleverne i indskolingen, en åben og nysgerrig tilgang til omverdenen.   
 
De elever, der først er startet i LEAPS fra 4. klassetrin, har oplevet 
både at have almindelig, hvad der kunne betegnes som ’traditionel’ 
skemaundervisning, og LEAPS. De kan derfor sammenligne de to 
måder, en skolehverdag kan udfolde sig, og gør også dette i 
interviewene. I dette afspejler sig generelt en positiv tilgang til 
aktiviteterne i LEAPS konteksten. F.eks. formulerer nogle elever det 
på denne måde: 
 

Pige1: Fordi, at jeg elsker sådan at lave noget kreativt, […] og så har 
vi også sådan lavet nogle ting i skolen, og det elsker jeg, det er derfor, jeg elsker LEAPS. (Mellemtrinnet 
F21) 

 
Pige1: Jeg synes, det sjoveste bare er de ting i LEAPS-projekter, det er bare billedkunst, fordi at man kan 
lære noget nyt, hvordan man laver det, og så er det sjovt at gøre det med sine kammerater, og det er dejligt 
at gøre det, fordi det er inspirerende. 
Pige2: Det er sjovt, fordi man skal ikke lave alt arbejde selv. Og der er nogle andre, der kan gøre det 
sammen med dig. Og når lærerne de hjælper nogle andre, så kan din gruppe hjælpe dig.  (Mellemtrinnet. 
f21) 

 
Selv om eleverne generelt har en positiv interesse i forhold til 
skolens aktiviteter, som de udfolder sig i en LEAPS kontekst, 
er der også elever, der giver udtryk for, at de foretrækker, den 
type undervisning de havde inden LEAPS blev introduceret, 
som man kan kalde ’skemaundervisning’, som f.eks. disse 
elever: 
 

Interviewer: Hvis vi nu tager at sammenligner almindelig 
klasseundervisning, eller skemaundervisning med LEAPS, 
hvad kan I så bedst lide?  
Dreng: Jeg foretrækker lidt begge ting, fordi jeg kan godt lide, 
at der er sådan, at jeg ved, hvad jeg skal. Men jeg kan også 
godt lide alt det her med, at vi laver kreative og sådan noget. 
Hvor vi laver alle mulige ting. (Mellemtrinnet f21) 

 
Dreng: Jeg kan godt lide LEAPS bedre, men nogen gange får 
man måske lyst til normal undervisning, men for det meste 
har jeg næsten kun lyst til LEAPS. Det kommer an på, hvis 
man laver noget, man ikke kan lide i LEAPS. 
Pige: Jeg synes, at når vi har LEAPS så nogle af drengene, de 
laver lidt for meget sjov ud af det, så de begynder bare at 
snakke i stedet for at lave LEAPS. (Mellemtrinnet f19) 

 
Det afgørende synes her at kunne være på den ene side emnet, der danner omdrejningspunktet for 
aktiviteterne, som nogle nævner det. Andre henviser på den anden side til oplevelsen af, at nogle elever 

Pige: […] nu når vi er kommet i 
LEAPS, så er det mere sjovt, fordi 
man finder ud af mange flere ting, 
og når jeg kommer hjem så 
fortæller jeg rigtig meget, hvad jeg 
har lært, og mine forældre de 
tænker sådan helt ‘wow’. 
(Mellemtrinnet f19) 

Fra surveyen 
 
Elevernes besvarelser af spørgsmålet ”Jeg 
arbejder med spændende ting i skolen”: 

• Helt uenig: 5,7% 
• Delvis uenig: 13,0% 
• Hverken enig eller uenig: 29,8% 
• Delvis enig: 34,7% 
• Helt enig: 16,8% 

 
”Det er vigtigt for mig at lære det, vi lærer i 
skolen”: 

• Helt uenig: 1,3% 
• Delvis uenig: 2,3% 
• Hverken enig eller uenig: 10,5% 
• Delvis enig: 30,8% 
• Helt enig: 55,1% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 4. – 9. 
klassetrin i hele følgeforskningsperioden. 
Fordelinger på årgange mv. kan læses i afsnittet 
s. 50. 
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har svært ved at administrere den selvstændige arbejdsproces som LEAPS kræver, hvilket de oplever 
kan skabe mere uro i klassen, hvad de oplever som negativt. Centralt i forhold til interesse er således 
på den ene side det faglige og indholdsmæssige, på den anden side det mere sociale, men de to 
temaer flettes også sammen.  
 
HVAD BIDRAGER TIL DEN GENERELLE INTERESSE I LEAPS KONTEKSTEN? 
Eleverne er, som allerede beskrevet, på mellemtrinnet blevet reflekterede omkring deres læreprocesser 
og interesse, og hvad der bidrager i den sammenhæng. På dette alderstrin ses samtidig, hvad der peger 
i retning af, en øget differentiering i forhold til præferencer. 
 
DET FAGLIGE INDHOLD OG DEN GENERELLE INTERESSE 
På dette alderstrin har eleverne udviklet en vis indsigt i egne læreprocesser, og i hvad der, som de 
oplever det, bidrager til at skabe interesse. De har udviklet kompetencer til selvstændigt at kunne 
arbejde med problemløsning, og den større uafhængighed betyder også, at de selv vil være aktive. 
Mange formulerer også en erkendelse af, at det netop er det selvstændige arbejde med de faglige 
aktiviteter, der skaber udvikling, og de lærer mere. Dette fremgår i et citat som dette: 
 

Pige: Jeg synes bare man lærer mere, fordi man finder selv mere ud af det. Fordi før så sad man lidt og sov 
og sådan, hvornår var læreren færdig med at snakke, så man kunne komme udenfor, så lyttede man jo 
ikke efter. Men når man selv skal ud at finde ud af det, så kan man bare ikke sidde og sove, fordi så skal 
man jo finde ud af, hvordan det skal være. 
Dreng1: Ja, hvad man skal og sådan noget.  (Mellemtrinnet f19) 

 
Dreng2: Man interesserer sig ikke så meget i de ting man ikke er så god til, men hvis man øver sig meget 
så bliver man faktisk god til det, og så er det faktisk sjovere. (Mellemtrinnet f19) 

 
Således kan f.eks. viden om et emne i sig selv bidrage til interesse. Men også oplevelsen af at mestre 
de faglige krav og udfordringer er vigtigt, hvilket fremgår i et citat som dette: 

Pige1: Også da vi havde, jeg tror det var nummer to projekt, altså næsten lige efter sommerferien, hvor vi 
havde haft det første. Så skulle vi have sådan noget om hvaler og sådan. 
Pige2: Dyr under havet.  
Pige1: Ja, og jeg interesserede mig slet ikke for, hvad fisk lavede og jeg vidste ikke engang, der var plastik i 
vandet. 
Dreng: Så meget plastik i hvert fald. 
Pige1: Ja, jeg vidste godt, der var lidt, men jeg vidste ikke, der var så meget. Så synes jeg, jeg begyndte at 
interessere mig meget mere for det jo flere gange, de fortalte om det. Men i starten synes man jo nok, det 
er mega kedeligt fordi man ikke interesserer sig for det. For jeg havde slet ingen interesse for fisk og sådan, 
men det har jeg fået nu. (Mellemtrinnet f19) 

 
Diversiteten i forhold til præference for bestemte aktivitetstyper ses stadig, hvor nogle som det allerede 
er fremgået, betoner det at udfolde sig kreativt og æstetisk som noget, der appellerer til dem, og det for 
andre særligt er fysisk kropslige aktiviteter, der er interesseskabende:  
 

Dreng1: Idræt, fordi at jeg elsker at bevæge mig, og jeg er en sport-dreng, ikke en skoledreng. Jeg synes 
ikke, det er noget for mig, men man er nødt til at gå i skole for at få en uddannelse.  
Interviewer: Ja, og det du bedst kan lide? 
Dreng2: Ja, det er nok også det samme, jeg kan godt lide bevægelser og sport og sådan noget. Og 
billedkunst det kan jeg lide, fordi man kan snakke. Det er sådan hyggeligt. (Mellemtrinnet f19) 
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DET SOCIALE OG DEN GENERELLE INTERESSE 
Selv om den generelle interesse, for nogle elevers vedkommende i særlig grad, er rettet mod det faglige 
indhold og det at lære noget (fag-fagligt), spiller det sociale også en overordentlig vigtig rolle på 
mellemtrinnet. Mange betoner det positive ved at arbejde sammen og på forskellige måder være aktive 
sammen med klassekammeraterne: 
 

Dreng: Sådan hygge, hvor man bare kan snakke med venner og så 
lave noget imens. (Mellemtrinnet f19) 
 
Interviewer: Hvis man skulle tage skolen lidt mere i helhed, hvad 
er så det bedste ved skolen? Hvad er rigtig godt ved skolen? 
Dreng1: Det er jo, når man laver noget sjovt. 
Dreng2: Og lærer noget samtidig. 
Dreng3: Og laver et eller andet smukt. 
Dreng2: Får venner. 
Dreng3: Når man laver et eller andet smukt. Hvordan skal jeg 
forklare det. For eksempel en smuk tegning. (5kl f19) 

 
Det, at arbejde sammen, og det, at opleve at høre til et fællesskab 
med andre, bidrager på mange positive måder med interessen for 
skolen, og kan antage mange former. I den forbindelse nævner 
eleverne også fremvisningen af produkter for andre som noget 
positivt, det, at dele sin viden med andre og få respons. Nogle 
beskriver i den forbindelse også oplevelsen af mere udfordrende 
elementer, som vi også giver eksempler på i det efterfølgende 
afsnit, men om dets positive rolle fortæller nogle elever f.eks.: 
 

Dreng: Jeg synes, det er sjovt at forældrene. Jeg kan godt lide, at 
forældrene skal komme og se vores ting, og så kan vores egne 
forældre også se, hvad vi har lavet og alt det der. Det kan jeg godt 
lide. Jeg kan godt lide udstillingerne. Så kan alle de andre se, hvad 
vi har lavet. 
Pige: Jeg kan godt lide, at så kan folk komme op, og så kan man 
bare se, hvad man har gjort sig umage med, og hvad man har øvet 
sig på. Og så kommer folk bare hen, og så ser det. Og så regner 
man jo med at folk de klapper. Det kan jeg godt lide. 
(Mellemtrinnet f19) 

 
Problemløsningen i grupper fungerer som en naturlig ramme for samarbejdet, som mange af eleverne 
generelt værdsætter, men også erkender, er noget man skal lære. Som nogle elever beskriver: 
 

Dreng1: Det er nok, at man kommer i.. Jeg kan bedst lide projekter, hvor man kommer i grupper  
Dreng2: Og at man fordeler sig med andre i årgangen i stedet for, at man bare er med en klasse, som vi har 
lige nu, hvor vi fordeler os.  
Dreng3: Ja, for at du ikke bare sidder med din klasse hele tiden og laver individuelt arbejde. 
Dreng2: Det er altid svært at starte med et projekt. 
Dreng1: Ja, man skal lige i gang. Man skal lige vide tingene, inden man skriver det først (Mellemtrinnet f19) 

 
 
 
 
 

Fra surveyen 
 
Elevernes svarfordeling i surveyen på 
spørgsmålet om de kan lide at arbejde i 
grupper om opgaverne i projektarbejdet 
(LEAPS). Fordelingen viser svar fra alle 
elever 4. - 9. klassetrin alle år projektet 
forløber. Den overvejende andel svarer 
positivt: 

• Aldrig: 2,8%,  
• Sjældent: 5,5%,  
• Nogle gange: 24,0%,  
• Næsten hver gang: 37,3%,  
• Hver gang: 30,5%  

 
Elevernes svarfordeling på spørgsmålet om 
”Jeg synes, jeg er god til at løse de opgaver, 
vi arbejder med i projektarbejdet”: 

• Helt uenig: 4,0% 
• Delvist uenig: 5,5% 
• Hverken enig eller uenig: 27,3% 
• Delvist enig. 42,3% 
• Helt enig: 21,0% 

 
Fordelingen viser svar fra alle elever 4. - 9. 
klassetrin alle år projektet forløber. En 
overvejende andel svarer positivt, hvilket er 
positivt i relation til initiering og styrkelse af 
interessen. 
 
Se yderligere i afsnittet s. 50 om 
resultaterne. 
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BETINGELSER, DER KAN UDFORDRE DEN GENERELLE INTERESSE I LEAPS KONTEKST 
Oplevelsen af, og tiltroen til, at kunne mestre en opgave, man stilles overfor, har en væsentlig 
interessemæssig betydning. Hvis man har forventninger om ikke, at kunne møde krav i en opgave med 
et positivt udfald, vil det kunne spille en negativ rolle (hvad enten sådanne forventninger stemmer med 
virkeligheden eller ikke gør det). Oplevelsen af netop at mestre spiller således en vigtig positiv rolle i sig 
selv. Dette afspejles i de kvalitative data i et citat som dette: 
 

Dreng: Ja, hvis vi for eksempel skal lave noget med garn eller.. Nogle gange er det måske noget man ikke 
lige vil prøve, men vi gør det stadigvæk fordi til sidst, når vi så er gode til det, så synes vi jo altid, det er 
sjovt, eller det gør jeg i hvert fald. Eller hvis der er noget, for eksempel at slentre - det synes jeg var lidt 
kedeligt i starten, når man er dårlig til det, men da jeg blev god til det, der synes jeg det blev virkelig sjovt. 
Der interesserede jeg mig meget i det. (Mellemtrinnet f19) 

 
Bevidstheden på dette trin i skolen om at have udviklet styrkede kompetencer, og om at det er den 
selvstændige aktivitet, der bidrager i disse processer og skaber udvikling, betyder også, at kravet om 
netop at skulle eller ville arbejde selvstændigt, og bruge sine kompetencer, er styrket og har dominans. 
LEAPS opleves af nogle netop ift. at skabe mulighed for dette, og bidrager også derved til interessen, 
som en elev formulerer: 
 

Pige: Inden vi havde LEAPS, der var det sådan rigtig meget, hvor læreren snakkede, og det var mega 
kedeligt. (Mellemtrinnet f19)  

 
Andre elev forholder sig til samme tema, men bruger andre formuleringer, idet de beskriver, noget af 
det, de synes mindst om ved skolen: 
 

Dreng1: Det er, når man sidder i et klasselokale, og læreren bare snakker. 
Dreng2: Og man bare skal lytte.. 
Dreng3: Og hvis man ikke kan forstå det lærerne siger. (Mellemtrinnet  f19) 

 
Men selv om oplevelsen af faglig udvikling er noget, der prioriteres og opleves som vigtigt af eleverne, 
kan aktiviteter i form af hjemmearbejde, dog på den anden side, opleves som mindre 
interesseskabende: 
 

Interviewer: Hvad er så det, I tænker, er det mindst sjove ved at gå i skole? Hvis I skulle pege på et eller 
andet? 
Dreng: Når man får lektier for derhjemme. (Mellemtrinnet f19) 

 
Også de problemer, der kan opstå i forbindelse med løsningen af opgaver i grupper, kan opleves som 
noget, der udfordrer, og som derved også potentielt vil kunne spille en negativ rolle for interesse, da det 
påvirker koncentrationen: 
 

Pige: Det dårlige er at nogle gange, at vi sådan nogle gange skændes alt for meget, så kan man bare ikke 
sådan koncentrere sig så meget. Og det gode er, at nogle gange så hjælper vi hinanden sådan meget og ja.. 
Og så samarbejder vi meget.  
Pige: Vi kan godt sådan, godt finde ud af at samarbejde nogle gange men nogle gange så bare, så ved vi 
ikke, hvad vi skal lave, så bliver sådan, så kan vi ikke sådan koncentrere os længere, når vi får at vide, 
hvad vi skal lave, og så bliver det bare, ja så begynder vi bare alle sammen at snakke og alt muligt.  
Dreng: Ja, vi lærer at arbejde sammen i stedet for at gøre det for os selv. 
Pige: Altså det gode ved det er, at når for eksempel i stedet for at være alene, og man ikke ved, hvad man 
skal gøre eller noget, så kan man bare være sammen i en gruppe og bare spørge, hvad man skal lave og 
så.. Ja, man lærer sådan at samarbejde og ja. (Mellemtrinnet f19) 
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7.- 9. KLASSETRIN (UDSKOLINGEN) 
DEN GENERELLE INTERESSE I STORE TRÆK I UDSKOLINGEN - ETABLEREDE KOMPETENCER OG 
SELEKTIV TILGANG TIL SKOLENS AKTIVITETER 
Blandt eleverne i udskolingen afspejler deres angivelser i surveyen, hvad der fremstår som en lavere 
generel interesse for skolen, end blandt eleverne på mellemtrinnet. Som nævnt flere steder, er det en 
tendens, der tegner sig i andre lignende undersøgelser.  
Dette kan forstås i lyset af flere forhold. Eleverne er i overgangen til 
ungdomslivet, hvor andre aktiviteter og udfordringer melder sig og 
optager dem. De vælger uddannelsesretning, og gør sig tanker om 
fremtidig beskæftigelse, og er fokuserede på de krav, dette stiller 
(selvom det er med store forskelle eleverne imellem). Orienteringen 
mod ungdoms- og voksenlivet betyder også, at folkeskolen kan 
opleves som netop noget, man er i færd med at forlade og noget 
velkendt, som evt. repræsenterer barndomslivet. Interessen retter sig 
derfor af, hvad man godt ville kunne betegne som naturlige årsager, 
mod andre typer udfordringer end de skolen repræsenterer.  
 
LEAPS pædagogikken synes, på nogle punkter, netop at kunne 
matche sådanne modsatrettede oplevelser af skole og undervisning, 
der sætter sig igennem i udskolingen. Nogle elever fortæller: 
 

Interviewer: Og hvis I kunne vælge mellem LEAPS måden at arbejde på 
eller den mere fagopdelte undervisning, hvad vil I så helst vælge? 
Dreng1: Jeg kan bedst lide LEAPS pga. at man får lov til at være lidt mere kreativ 
Dreng2: Jeg synes nok også LEAPS, fordi der føler jeg ikke at lærerne sidder og kigger en over skulderen 
hele tiden og siger, hvad det er man skal lave. Den der frihed med, at man selv kan vælge, hvilken 
rækkefølge, man vil lave det i. Det synes jeg er meget fedt.  
Dreng3: Den (fagopdelte undervisning, red.]) er meget nem og overskuelig, hvor LEAPS er mere 
udfordrende, men det sætter også flere tanker i gang og åbner dine øjne for flere ting rundt omkring i 
verden (Udskolingen f21) 

 
Der er således betingelser ved LEAPS pædagogikken, der kan bidrage positivt til interessen, også under 
udskolingens på nogle punkter modsatrettede vilkår, mens det samtidig er interessant at se nærmere 
på, hvad der kan udledes om forhold, der ikke gør det, som vi også belyser i det følgende. 
 
HVAD BIDRAGER TIL DEN GENERELLE INTERESSE I LEAPS KONTEKSTEN 
Som på de foregående trin i skolen kan man, også i udskolingen, se forskelle elever imellem i forhold 
til, hvilke typer af aktiviteter de har særlige og individuelle præferencer og interesse for generelt. Men 
det, at have oplevelsen af at prøve noget nyt, noget man ikke har beskæftiget sig med før og som 
måske også udfordrer ens kompetencer, betones samtidig af nogle som i sig selv interesseskabende. 
Sådan som nogle elever her beskriver det, de oplever som positivt ved LEAPS aktiviteterne: 
 

Dreng1: Altså, det var meget sjovt, når man skal bygge noget eller et eller andet, hvor man selv kan finde 
på noget. Det er ikke så sjovt bare at sidde og sætte punktummer i en lang tekst på 12 sider. Men i LEAPS 
prøver du mere noget nyt. Jeg har aldrig prøvet sådan ligesom, da vi skulle selv kontakte en.. 
Dreng2: Virksomhed. 
Dreng3: En virksomhed og få at vide, om vi kunne komme ud og planlægge det sådan lidt. Det har jeg aldrig 
prøvet før jo. Så det var noget nyt, man ligesom prøvede at også lærte. (Udskolingen f20) 

 

Fra surveyen 
 
Elevernes svar på spørgsmålet ”Det 
vi lærer i skolen er vigtigt for, at jeg 
senere kan tage en uddannelse”: 

• Det, vi lærer i skolen, er ikke 
relevant: 2,1% 

• I mindre grad: 3,4% 
• I nogen grad: 17,9% 
• I høj grad: 36,1% 
• I meget høj grad: 40,6% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 
7. – 9. klassetrin hele perioden. 
Læs yderligere i afsnittet s. 50. 
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I citatet med eleverne fremtræder flere forskellige elementer ved aktiviteter, de har været involverede i, 
som interesseskabende, herunder: det at prøve noget nyt, at manipulere med materialer, bygge og 
konstruere, udvikle og forsøge.  
 
Men også æstetiske elementer i forskellige former optræder som noget, der bidrager positivt til 
interesse, og fletter sig sammen med det at prøve noget nyt og at skulle eksperimentere. Ligesom det, 
at man frembringer et produkt, der i en eller anden form er genkendeligt og anvendeligt, og kan vises 
frem for andre, som pigerne her beskriver: 
 

Pige: Vi har været i gang med at lave en kogebog, og så har vi været meget nede i madkundskab for at 
sådan eksperimentere med, hvad det er, vi gerne vil have i vores kogebog og sådan forskellige slags 
opskrifter. Det kunne jeg godt lide. (Udskolingen f21) 

 
Pige1: Fordi, hvis man bare skulle lave et oplæg for sin lærer, så synes jeg ikke selv, der er noget særligt 
motiverende i det. Men når man skal vise det frem og fortælle om det, så er det også vigtigt, at man er stolt 
af det, man har lavet. Ellers er det heller ikke spændende at høre på. (Udskolingen f21 

 
Pige2: Vores første projekt det var, hvor vi skulle lave en bog, og det kunne jeg godt lide, (Udskolingen f21) 

 
Samtidig synes det væsentligt, som en elev påpeger, at man oplever at kunne relatere på en personlig 
måde til emnet: 
 

Pige1: Den perfekte krop (emne, red.), det var spændende.  
Pige2: Ja, jeg føler også, at det gjorde en forskel, at man ligesom kunne relatere til det, og at det ikke kun 
var noget, der var spændende. (Udskolingen f21) 

 
LEAPS aktiviteterne synes for nogle elever, når det forløber godt, at tilgodese en række forskellige 
forhold, der kan have en positiv rolle i forhold til interesse generelt. I følgende citat beskriver eleven en 
række af disse faktorer, så som: engagement og aktivitet fra flest muligt, et samspil mellem praksis og 
teori, gruppeaktiviteterne, oplevelsen af relevans og oplevelsen af at lære noget. 
 

Dreng: Jeg vil også hellere arbejde med LEAPS fordi, hvis jeg tænker over det i større omfang, så i 
undervisningen vil der selvfølgelig gerne have, at der er så meget som muligt engagement fra flest mulige i 
elever, og det gør LEAPS, synes jeg i hvert fald, fordi det ikke bare er det teoretiske. […] Hvis man nu er i en 
gruppe, og der er en, der er god i det teoretiske og har det lidt nemmere med det, så kan man jo godt 
hjælpes. Og så vil man jo for det meste ikke opleve, at der er en gruppe af nogen, der ikke har noget at 
arbejde med, for den ene kan jo bare arbejde med det teoretiske, mens den anden er i gang med det 
praktiske. Og det gør også, at man er mere engageret i det. Man synes jo, det er sjovt, hvis man ikke bare 
laver det for at lave det. Og ja udover det, så synes jeg også det er nemmere både at huske tingene, når 
man arbejdet med det på den måde. For det teoretiske som vi arbejder med i den gamle 
undervisningsmetode, der kunne man nemt glemme det, man lærte, fordi der var så meget teori, man 
skulle have styr på. Men når man nu arbejder med det i hånden, og måske også har lavet nogle produkter 
eller lignende og måske også har inkluderet forskellige fag, for hvis det ene fag ikke er ens stærke side, så 
vil det hjælpe, at det er sat sammen med nogle andre fag. Det hjælper i hvert fald meget på forståelsen. 
(Udskolingen f21) 

 
HVAD UDFORDRER DEN GENERELLE INTERESSE I LEAPS KONTEKSTEN 
Selv om LEAPS grundlæggende kræver en selvstændig og undersøgende tilgang, er der forskelle 
emnerne i mellem, hvordan dette udfolder sig i arbejdsprocesserne.  
Emner, der opleves at indeholde noget nyt, synes også at rumme elementer af noget, der opleves som 
spændende, hvor det nye godt alene kan knytte sig til konteksten, som nogle elever beskriver i 
eksemplet nedenfor. Hvis aktiviteten ikke opleves at rumme sådanne ’nye’ og dermed 
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interesseskabende elementer, stiller nogle elever sig kritisk, og oplever det som kedeligt, sådan som en 
elev beskriver det i dette citat: 
 

Dreng: Altså, det har nok bare været de emner, hvor man bare har skullet sidde i klassen og bare læse en 
tekst og svare på spørgsmål. Det har nok været det kedeligste. (Udskolingen f20) 
 
Dreng: Hvor man sådan kommer ud og oplever de emner man har om, og man selv får lov til at komme ud 
og lave produktet udenfor skolen, så man ikke bare sidder oppe på skolen. 
Pige: Jeg er faktisk rigtig meget enig med ham, at det er fedt at komme ud og ligesom lave noget derfra. 
(Udskolingen f20) 
 

Selv om eleverne i udskolingen er trænede i projektarbejde, spiller det at opleve at have forståelige og 
klare mål for projekter og opgaver, også interessemæssigt, en vigtig rolle. Hvis man som elev er usikker 
på, hvad man skal, hvad en opgave går ud på, og hvilke krav der er til den, kan det skabe forvirring og 
frustrationer med negativ indflydelse på interessen: 
 

Pige: Jeg føler lidt at det i projektet, der har skullet fylde mest, det har været, hvor de har været meget 
sådan: "I skal virkelig have fokus på det her, I skal sætte tid af til det her" og sådan noget, men alligevel så 
synes jeg ikke, de har forklaret det, hvordan vi vil lave det her produkt, fordi at nogle gange så må man det 
ene, og så må man ikke den næste gang, i forhold til et forløb man har, og det er bare lidt forvirrende, 
hvordan de godt vil have, at vi skal lave et godt produkt, når de ikke rigtig kan fortælle os, hvordan vi skal 
gøre. (Udskolingen f21) 

 
Netop behovet for rammer og for oplevelsen af overskuelighed giver sig også til udtryk hos nogle i form 
af savnet af undervisningsbøgerne, der, i den undervisning de har haft til og med 7. klassetrin, har 
dannet rammer for de fleste faglige aktiviteter, skabt oplevelsen af kontinuitet, af at kunne vide, hvilke 
aktiviteter, der kan forventes gennem et skoleår, og hvilke rammer, der arbejdes inden for. F.eks. 
beskriver nogle elever i en 8. klasse: 
 

Pige1: Her (i LEAPS, red.), vi har ikke rigtig nogle bøger, jeg tror måske vi har to. Og jeg kunne godt lide det 
der med, at du havde nogle bøger - der er lidt mere orden i det. Men det hele foregår på computeren, og 
der er meget feedback, og så skal du bruge din tænkeboks rigtig meget, for du skal finde på idéer, og det 
skulle du ikke så meget før. Det synes jeg er en virkelig stor forskel. Men det er lidt svært at komme ind i i 
starten, men som jeg også har snakket med mine forældre om og i den LEAPS gruppe jeg er i, der handler 
det bare meget om at finde en rytme. I starten der kan du slet ikke forestille dig, at det her kommer til at 
blive et læringsforløb/proces, men det handler om at finde rytme, og det gik ikke så godt i syvende, men jeg 
vil så sige at det.. 
Pige2: Det går bedre i ottende. 
Pige1: […] der er gange, hvor man føler man ikke rigtig lærer noget, og så spilder man tiden. Men det 
handler om bare at fortælle lærerne, at det går ikke så godt det her, måske vi skal finde en anden måde. 
Og det har så hjulpet en lille smule fra syvende til ottende synes jeg, men jeg mangler stadigvæk en hel del 
før det bliver fuldendt. 
Pige1: Jeg savner lidt, at du har en bog, hvor du bare kan sætte dig hen og fokusere på det. Her der føler 
jeg, at jeg både skal fokusere på emnet, men jeg skal samtidig kunne sammenligne med et eller andet 
andet, og det var vi slet ikke vant til.  
Pige2: Altså forskellen er, at i ’normal’ undervisning der kommer du bare i skole uden at lære noget, og så 
kan du bare gå igen. Men i LEAPS lærer du noget i en lang periode, og du fokuserer lidt mere på det, og du 
er mere kreativ i det. (Udskolingen f19) 
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HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET OMKRING PROBLEMLØSNING I DISSE PROCESSER 
Samarbejdet som kontekst spiller også her sin egen rolle med stærke positive potentialer i forhold til 
interessen, men også med potentialer for, under ugunstige vilkår, at kunne påvirke interessen i negativ 
retning. Det kan blandt andet afspejle sig i, og være forbundet med, gruppesammensætningen, der 
enten kan fungere positivt i forhold til interesse eller rumme negative elementer. Netop i udskolingen 
synes en vis grad af forventning til, og en selektiv tilgang til, hvem man gerne vil være i gruppe med, at 
kunne spille en rolle. 
 

Dreng: Jamen man arbejder i grupper, der er fordelene nok lidt, at man sådan der kan snakke med andre 
om ens ting og sådan der, men man kan også godt blive uenige, så der er fordelen ved at arbejde alene 
sådan lidt mere, at man kan sådan der selv bestemme, hvad det er man laver. 
Pige: Altså jeg er faktisk lidt enig med ham det kan godt være nogle gange være lidt træls, at bare skal 
arbejde alene, men så når du også er i en gruppe, du kan hurtigt blive uenig, men så når du har en ide så 
kan du også/ er der flere, der kan bygge mere på ideen, så man lige pludselig får en mega god ide, ja. 
(Udskolingen f20) 

 
Gruppeprocesserne kan bidrage positivt ved problemlæsningen, når man f.eks. oplever at supplere 
hinanden godt, og kan udnytte den vifte af kompetencer, der er mellem medlemmerne. Men på den 
anden side kan det også betyde, at nogle typisk vil blive beskæftiget med en bestemt type 
arbejdsopgaver, fordi de enten foretrækker det eller er særligt gode til det, og ulempen vil så være, at 
det kan ske på bekostning af andre typer opgaver, som man måske også kunne tænke sig, eller man 
gerne vil forbedre sine kompetencer indenfor. 
 

Dreng: Det kommer an på, om man arbejder med nogen, der slet ikke gider at lave noget, eller bare nogen 
der gerne vil hjælpe, bare de kan. 
Pige1: Altså, det er rigtigt det der med, det som han sagde, det er jeg også enig med ham, og ja, det er også 
sådan, du ved, altså sådan i gruppen så får, du ved, personerne den rolle, som mest god, det er sådan for 
eksempel, hvis en person er god til at skrive, så er det sådan en skriver, hvis en er god til sådan at finde 
billeder, hvis vi sådan skal lave en powerpoint, så er det den, der sådan bare lige den der rolle sådan ja. 
Pige1: Ja, altså så er der ikke sådan en person, du ved, der tager alt det, der som hænger sammen, så 
deler man lidt ud så alle kan sådan være med til at samarbejde i gruppen. 
Pige2: Altså jeg synes godt nogle gange, så kan det også godt være en ulempe, så lærer man ikke rigtig, og 
det er meget det samme, og du ved, du får ikke rigtig noget ud af det i sidste ende, ja jeg ved ikke, jeg 
synes bare nogle gange, så er det irriterende også, at det kun er nogle. (Udskolingen f21) 

DEN GENERELLE INTERESSE: KONKLUSIONER OG FREMADRETTEDE 
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER 
INDSKOLINGEN 
Eleverne i indskolingen udtrykker, blandt de interviewede elever, generelt en positiv interesse for skolen 
og dens aktiviteter i LEAPS konteksten. De er i en alder kendetegnet ved stor udvikling af ny og 
grundlæggende viden om omverdenen, af nye færdigheder og kompetencer, og har generelt en åben og 
nysgerrig tilgang til deres omverden. Sådanne træk afspejles også i forbindelse med de LEAPS 
aktiviteterne og problemløsningen i samarbejde. Netop samarbejdet er et væsentligt omdrejningspunkt 
for disse udviklingsprocesser. Den viden, og de færdigheder og kompetencer samarbejdet forudsætter, 
grundlægges på dette trin. De bygger samtidig på de udviklinger, der har fundet sted inden skolen 
gennem de legende aktiviteter fra den periode. Dette er aktivitetsformer, der derfor også vil opleves 
som genkendelige og repræsentere rammer, som eleverne er vante til at agere sammen med andre 
inden for. 



   
 

60 
 

Den legende tilgang, der også kan udfolde sig inden for og gennem LEAPS aktiviteterne, er således en, 
for alderen, væsentlig måde at være aktiv sammen med andre, gøre sine erfaringer og udvikle sin 
viden. LEAPS aktiviteterne danner en kontekst, hvor aktiviteter naturligt kan udfolde sig på den måde.  
Generelt betragtet, hvad angår de kompetencer, der efterspørges i skolen, kan man sige, at eleverne 
befinder sig på det udviklingsmæssige trin, der kan betegnes som ’novice’ (jf. afsnittet om deeper 
learning kompetencer). Begrundet i elevernes udviklingsmæssige niveau, er overskuelige rammer og 
umiddelbar adgang til støtte og hjælp fra underviseren, vigtigt, f.eks. i forbindelse med at sikre at 
samarbejdsrelationerne fungerer godt. Problemer i den forbindelse repræsenterer den tydeligste 
udfordring på dette trin. Det, at anvise eleverne egentlige metoder og systematiske fremgangsmåder 
(’værktøjer’), kan være en positiv måde at møde dette behov, da det kan fungere som en genkendelig 
måde at agere sammen ved at basere sig på en struktur, der kan minde om de, for eleverne, velkendte 
rolle– og regellege. Det giver dem mulighed for at kunne opleve at mestre processer og blive gode til 
det, de er i færd med. Specificerede enkle metoder eller ’værktøjer’ vil samtidig have den styrke, at de 
er bygget op omkring centrale og væsentlige temaer, i det de drejer sig om, og således indirekte (eller 
direkte) kommunikerer disse. 
 
MELLEMTRINNET 
På mellemtrinnet har eleverne udviklet deres viden, færdigheder og kompetencer til et niveau, som gør 
det muligt for dem at arbejde langt mere selvstændigt end i indskolingen. Man kan, generelt betragtet, 
betegne dem som ’avancerede begyndere’, hvad angår de kompetencer, der efterspørges i skolen. Det 
betyder også, at der stadig er behov for støtte fra underviserne i forhold til problemløsningen i 
samarbejde. Den meget åbne og nysgerrige tilgang til omverdenen er stadig dominerende, men 
samtidig er eleverne, grundet den større viden de har udviklet, nu i stand til, og også tilbøjelige til, at 
anlægge et kritisk blik. De har udviklet erfaringer med, hvordan omverdenen oplever og vurderer deres 
produkter, og anlægger selv samme blik på disse og på deres egne præstationer og produkter. Dette 
spiller også særligt en rolle i forbindelse med præsentationer for et publikum (hvad enten dette drejer 
sig om klassen, forældre eller andre), som på den ene side er et vigtigt og også interesseskabende 
element, men for nogle på den anden side også kan være meget udfordrende. I forbindelse med den 
feedback eleverne giver hinanden er der også i den alder behov for en god rammesætning. Anvisning af 
metoder eller strategier for dette kan skabe en ramme, der sikrer konstruktiv og anvendelig feedback, 
og at man lærer både at give og at modtage dette. 
 
UDSKOLINGEN 
I udskolingen har eleverne udviklet deres viden, færdigheder og kompetencer til et niveau, der sætter 
dem i stand til at arbejde meget selvstændigt, og de forventer også at få mulighed for dette. Man kan 
generelt betragtet, på en del områder (naturligvis ikke alle), betegne dem som ’kompetente udøvere’ på 
vej mod at blive ’kyndige udøvere’ i en grundskolekontekst. I denne alder vender eleverne sig i større 
grad mod ungdoms- og voksenlivet, og oplevelsen af relevans af aktiviteter i forhold til dette er vigtigt 
for den generelle interesse. LEAPS aktiviteterne skaber gode muligheder for dette, og for at eleverne 
kan opleve både at benytte og opleve at mestre de erhvervede kompetencer, men også at kunne gøre 
det i en sammenhæng, der munder ud i et konkret resultat eller produkt, der giver mening set i en 
større sammenhæng. 
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INTERESSE I NATURFAG 

1.- 3. KLASSETRIN (INDSKOLINGEN) 
INTERESSEN FOR NATURFAG I STORE TRÆK I INDSKOLINGEN - EN NYSGERRIG OG LEGENDE TILGANG 
TIL SKOLENS AKTIVITETER 
Som beskrevet har børnene, i særlig grad i indskolingen, en tilgang til aktiviteter præget af åbenhed, 
nysgerrighed og leg. Deres interesse udspringer overordnet ikke af aktiviteters egentlige nytteværdi i en 
mere praktisk forstand, men deres værdi f.eks. i forbindelse med forskellige former for sociale, legende 
eller andre lignende aktiviteter, de er engagerede i sammen med andre. Det har ofte udspring i 
fantasiaktiviteter og kreative udfoldelser, det der opleves som sjovt, som noget man har et fællesskab 
med andre børn om osv.. Interessen for skolens aktiviteter generelt kan 
overordnet beskrives som i en meget tidlig fase, hvor den er initieret 
(trigget) gennem sådanne oplevelser. 
 
Den problemløsende pædagogik i LEAPS aktiviteterne er karakteriseret 
ved kreativitet og åbenhed. Børnene har behov for at udforske den 
omverden, der møder dem, for at forstå den, opnå mere viden om den 
og kunne agere i den. Sådanne kendetegn karakteriserer også 
interessen for aktiviteter inden for det naturfaglige område, og ikke 
mindst netop dette emne- eller fagområde appellerer til deres interesse ved at have fænomener, som 
eleverne naturligt vil rette deres opmærksomhed mod i mange situationer i hverdagen som 
omdrejningspunkt. Naturfagsområdet omfatter temaer, der rummer mange iboende spørgsmål, som for 
de yngste kan have en karakter som: Hvorfor lyser solen? Hvorfor blæser det? Hvorfor er blade grønne? 
osv. Alle sådanne spørgsmål er forbundet med og repræsenteret i fænomener, der er en del af børns 
hverdag. Det er fænomener de møder dagligt, og som derfor naturligt vil skabe nysgerrighed og 
interesse, og dermed åbne for udviklingen af viden såvel som færdigheder og kompetencer. 
 
I indskolingen synes børnene ikke at være så selektive i forhold til, hvad der kan skabe interesse, heller 
ikke inden for det naturfaglige område. Genstandene for deres interesse og nysgerrighed kan være 
stort set alt, når blot omstændighederne er de rette. Dvs. når rammen overordnet er karakteriseret ved, 
at: 

• der er mulighed for at kunne anlægge en åbent undersøgende tilgang til emnet eller opgaven. 
• opgaverne er karakteriseret ved tydelige og forståelige rammer og formål.  
• der er en relativt høj grad af frihed i problemløsningen, der betyder, at de ikke afkræves brug af 

viden, færdigheder eller kompetencer, som de endnu ikke er i besiddelse af i et omfang, der 
stiller sig i vejen for opgaveløsningen. 

• der er støtte i forhold til de sociale processer. 
 
 
  

En elev om emnet ’vejr’: 
 
Pige: Jeg synes, det er mega sjovt, 
fordi […] vi fandt også ud af, hvorfor 
skyer var der. Det var vand, der var 
fordampet til små bitte vandting, 
der var sat sammen til en stor sky. 
(Indskolingen f21) 
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HVAD BIDRAGER TIL UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
Emner og aktiviteter med naturfagligt indhold fremtræder generelt i interviewene som noget, der er 
interesseskabende blandt eleverne i indskolingen. Samtidig er det karakteristisk, at de aktiviteter de 
involverer, fremtræder som det, der bidrager til at gøre dem spændende dvs. den måde de indgår f.eks. 
i undersøgelse eller fremstilling af et produkt mv.  
F.eks. beskriver nogle elever emnet ’at bygge og programmere en robot’, som et de oplevede som sjovt 
og noget, der skabte interesse: 
 

Dreng: Vi har lavet noget med, at vi skulle programmere nogle robotter. 
Pige1: Det var virkelig sjovt. 
Interviewer Ja, hvorfor var det sjovt? 
Pige1: Det var på grund af, der skulle man gøre alle mulige ting med alle mulige knapper. 
Pige2: Det var også at bygge LEAPS-robot, eller det var også at bygge sådan nogle robotter, og vi byggede 
en speciel en, som der slet ikke lignede nogle af de andre. (Indskolingen f21) 

 
Eksemplet afspejler, hvordan forskellige dele af en opgave kan bidrage til interessen f.eks. det at 
manipulere med ting, afprøve ting, frembringe et produkt og give dette en særlig identitet eller et 
særpræg, og at det også kan være forskelligt eleverne i mellem, hvad de er særligt optagede af: 
 

Pige: Grunden til jeg virkelig godt kunne lide lys og mørke, det var fordi vi skulle prøve alle mulige ting. Fx vi 
fik en planet hver i en gruppe. Jeg fik Saturn sammen med to andre. Og så skulle vi ligesom vide noget om 
den og alt muligt. 
Dreng: Jeg synes det var sjovt, at man skulle gå udenfor og tage nogle billeder, og så skulle billederne ind 
på computeren, og så skulle man redigere billederne. Det synes jeg var sjovt ved det projekt. (Indskolingen 
f21) 
 
Pige: Jeg var i gruppe med nogen, hvor vi skulle lave en plakat om noget. Så valgte vi om tornado, for det 
var noget med vejr. Jeg synes det er mega sjovt, fordi så finder man ud af, vi fandt også ud af, hvorfor skyer 
var der. Det var vand, der var fordampet til små bitte vandting, der var sat sammen til en stor sky. 
(Indskolingen f21) 

 
Samme forhold kommer til udtryk i eksempler som disse: 
 

Pige1: Vi har brugt farver på papir, så har vi presset farverne ud af en plante, så tog vi noget tusch på, så 
lagde vi det i sådan et glas med vand, og så var det at farven sådan, den kom længere og længere opad. 
Pige2: Altså farverne de kom op, for eksempel hvis gul og grøn blev til en farve, så kom gul og grøn op af 
den farve. 
Pige1: Så kunne vi se, hvad farverne var lavet af. Det er sådan, man finder ud af, hvem der har præcist det 
stof på blusen eller sådan noget, så kunne vi se, hvad farven var lavet af. Sådan at måske jeg tror, vi fandt 
ud af, en blå eller så var det lilla, der var lavet af blå, eller blå der var lavet af lilla eller sådan noget. 
(Indskolingen f21) 
 
Pige1: Da vi lavede det her med lys, det var også rigtig fedt. Kan I huske det? 
Pige2: Altså QR-koderne? 
Pige1: Ja, men helt nede i natur og teknologilokalet, da det hele var helt mørkt dernede, kan I huske det? 
Pige3: Nej, det var sådan nogle af dem, vi brugte til plantefarme. (Indskolingen f21) 

 
Pige1: Så var det også et forsøg med lys i luft og vand. Det var, man kunne tage en pind i et akvarie, og så 
så pinden helt bøjet ud nede i vandet. 
Pige2: Ja, og i en af de der lysforsøg, så var der også sådan nogle papirer med et hul i, som stod på række, 
og (uklart) med en lommelygte og lyste igennem, så den kom helt ud på den anden side, men hvis man 
også lyste ved siden af, så kom det stadigvæk sådan igennem papiret. 
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Pige3: Og et andet lysforsøg det var, at man brugte sådan et stort hvidt papir, og så havde man en lille 
sådan vase foran med vand og mælk i, og så når det var mørkt, og så tog man en lommelygte, og så lyste 
man på vasen med vand og mælk i, og så blev det sådan helt en flot solnedgang, og så allernederst kom 
der sådan en lille rød prik. (Indskolingen f21) 

 
Alderen spiller en naturlig rolle i forhold til elevernes muligheder for at kunne løse forskellige 
opgavetyper, og det er vigtigt at møde dem, hvor de er erfarings- og udviklingsmæssigt. Eksemplet 
nedenfor illustrerer, hvordan temaer med naturfagligt indhold kan tematiseres sådan, at det bliver 
muligt for alle eleverne, at kunne relatere til og kunne løse stillede opgaver, uanset det individuelle 
niveau af viden, færdigheder og kompetencer: 
 

Pige: Da vi gik i første klasse, så havde vi om, hvor vi skulle lave et pindsvin af papir og hønsehegn. 
Interviewer: Og hvorfor kan du lige præcis huske det? 
Pige: Fordi jeg synes det var rigtig spændende og sjovt. 
Dreng: Det sjoveste var det med "Zoo". 
Pige: Jeg tror også vi var i Zoo. Vi tegnede og malede dyr på papir og så har vi tegnet det over på en 
spånplade. (Indskolingen f21) 

 
HVAD UDFORDRER UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
Blandt eleverne i indskolingen er der kun meget begrænsede beskrivelser af aspekter ved projekter og 
aktiviteter med naturfagligt indhold, hvor elevernes beskrivelser udtrykker oplevelsen af en udfordring i 
en negativ forstand, altså noget der har stillet sig i vejen for interesseudvikling. (Sådanne beskrivelser 
ses dog relateret til samarbejdsprocesserne omkring opgaveløsningen, hvilket beskrives efterfølgende). 
Udfordringer er nødvendige set i et læringsperspektiv, og matcher de elevernes faglige udvikling, vil de 
samtidig i sig selv kunne bidrage positivt til at skabe interesse, og er derfor væsentlige. Dette illustrerer 
nedenstående eksempel: 
 

Interviewer: Hvad har du af spændende ting, du godt kunne tænke dig at vide? 
Dreng: Det er en, vi lavede, hvor så her, hvor vi fik kan flyve. Det synes jeg var rimelig sejt. 
Interviewer: Ja, hvad/ hvad var det sjove eller spændende ved 
Dreng: Det var at se, hvor langt en papirflyver kunne flyve.  Og min den sad så fast  
Interviewer: Så var det sjovt også? 
Dreng: Ja. Rigtig sjovt hele vejen.  
Interviewer: Var det svært at lave? 
Dreng: Mhm. Den papirflyver jeg lavede, det var svært. Det var en jeg lavede som var rimelig svær at lave.. 
Og så var det også sjovt, da vi skulle se, hvor langt vi kunne hoppe. Der hoppede jeg 1,89, en meter og 89 
centimeter. (Indskolingen f20) 

 
Men andre forhold kan imidlertid ind i mellem spille en mindre positiv rolle. Dette gælder f.eks. 
oplevelsen af konkurrence, der jo forudsætter, at der er vindere og tabere, og dermed også kan rumme 
potentialer for skuffelser og frustrationer, som vil kunne påvirke motivationen negativt. Dette illustreres 
i nedenstående eksempel, der også viser, at forhold relateret til noget, der sansemæssigt opleves som 
ubehageligt inden for det mere specifikt naturfaglige, som f.eks. en lugt, kan spille en rolle for nogle: 
 

Dreng1: Nogle gange når vi er på tur, så er det, vi skal gøre sådan noget med nogle pligter og sådan, det 
plejer meget tit at være lege, men nogle ting, dem behøver man heller ikke altid. Altså nogle gange der 
lærer man, hvordan man sådan binder knuder, ligesom hvordan spejdere de kan gøre og sådan noget. Men 
nogle gange der er det også sådan noget meget meget mærkeligt noget. For lang tid siden var vi på 
stranden, så skulle vi bare finde sten og lave sådan et tårn af det, ikke. […] Og så lugtede det […] på grund 
af at meget af det, det var bare tang og sådan noget, og jeg kan også huske, at man sådan skulle tage det 
op og sådan ligesom ler, hvor man skulle blande det sådan rundt og smide det ned på jorden, ikke? Og så 
fandt man store grene og sådan noget til at lave det endnu højere, ikke? Men så er det irriterende altså 
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sådan i en konkurrence, ikke? Så skulle man måle, hvem der er højest, ikke? Det gjorde lærerne. Sådan 
den var 1 [cm] mindre, ikke? Så pigerne de vandt. Og alle drengene, ikke? De var bare sure, eller ikke 
sådan sure, men de var irriterede. 
Dreng2: Men det var også på grund af, vi havde sat pinde på, så var det kun fordi, at pigerne havde fundet 
sådan en lang en, at de vandt. (Indskolingen f21) 

 
At interviewene generelt rummer meget få og vage beskrivelser af noget, der udfordrer i forhold til 
emner med naturfagligt indhold kan forstås med reference til flere forskellige forhold, der blandt andet 
omfatter, at: 

• alderens meget nysgerrige og åbne tilgang til omverdenen og aktiviteter, også kan betyde, at 
udfordringer mødes på en positiv måde og som noget, der blot stimulerer interessen, så længe 
de ikke opleves at overstige, hvad man vil kunne, eller opleves at kunne blive mødt med enten 
negativ respons fra omverdenen eller oplevelsen af nederlag, (som i et af de ovenstående 
eksempler). 

• opgavernes formulering og den problemorienterede arbejdsmåde betyder, at elevernes 
udvikling og kompetencer ikke udfordres ud over, hvad de kan klare i de aktiviteter, der har 
fundet sted. 

• elevernes erfaringsverden, hvad angår forskellige emne- og aktivitetstyper, stadig er så relativt 
begrænset, at det at tænke selektivt og prioritere noget højere end andet, endnu ikke er 
processer, der har sat sig tydeligt igennem. 

 
HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET OMKRING PROBLEMLØSNING I DISSE PROCESSER 
Samarbejdet omkring løsning af de forskelligartede opgaver inden for det naturfaglige område, bidrager 
generelt positivt i elevernes aktiviteter i grupperne og deres oplevelsen af dem. I indskolingen er netop 
(det ofte legende) samarbejde, en, for alderen, naturlig måde at være aktiv sammen med 
jævnaldrende. Det er derfor også noget eleverne generelt 
orienterer sig positivt imod, og beskriver med positive 
formuleringer. Det bidrager til at danne fællesskaber og 
venskaber, og som en vigtig del af elevernes hverdag har de en 
naturlig orientering mod at prøve at få til at fungere, når der er 
udfordringer. 
 

Pige1: Jeg synes, det er sjovt, at hvis man nu ikke lige ved, hvis 
det nu er, når man sidder i grupper, så kan man hele tiden spørge 
sådan den anden, fordi at hvis man nu ikke lige ved, hvad det ene 
giver i matematik eller et eller andet, så kan man lige spørge, hvis 
den anden har fundet ud af det. 
Pige2: Jeg synes, det er dejligt, at man kan have nogen, som man kan være sammen med, og have nogen 
man kan spørge om hele tiden, og man sidder ved siden af dem i det stykke tid, så man ikke er alene og 
ikke skal gøre alt selv, så kan man få hjælp. (Indskolingen f21) 

 
Dreng: Vi skulle også lave et holdflag på et tidspunkt. Det lavede vi sammen, og det syntes jeg også var 
sjovt. 
Interviewer: Ja, så hvad er det så, der gør, at det er sjovt? 
Dreng: Det er, at man er sammen med andre og laver en ting. (Indskolingen f20) 

 
Der forekommer også udfordringer, hvor de dominerende eksempler er det at skulle opnå enighed om 
for eksempel emnevalg eller andet, der kræver en fælles tilgang, sådan som det afspejler sig i 
eksemplerne nedenfor. 
 

Citat om at samarbejde i grupper: 
 
Pige: Altså, jeg synes, det er dejligt, at 
man kan have nogen, som man kan 
være sammen med, og have nogen 
man kan spørge hele tiden, og man 
sidder ved siden af dem i det stykke 
tid, så man ikke er alene og ikke skal 
gøre alt selv, så kan man få hjælp. 
(Indskolingen f21) 
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Dreng: Det er sjovt i grupper. Da vi tegnede så var der en, som tegnede en abe, der drømte om en banan. 
Interviewer: Sker det nogen gange, at der kan være ting, som er svære ved at arbejde i grupper? 
Pige: Ikke sådan tit, men lidt. 
Pige: Det er, når vi skal enes, så er det svært. Nogle gange er der bare en som bestemmer. 
Interviewer: Er der så nogle ting, som er virkelig godt ved at arbejde i grupper? 
Pige: Det er, når vi godt kan enes, og når vi kan stemme på en tegning og blive enige om bare at tage alle 
hinandens ideer med. 
Dreng: Jeg har det svært til dansk, så er der nogen, der kan hjælpe mig. (Indskolingen f21) 

 
Dreng: Altså det der er bøvlet ved gruppearbejde, det er, at man kan godt komme op og skændes om, hvad 
det er, man skal tage, fordi vi allesammen har forskellige idéer, som der kunne være rigtig gode, men som 
også kunne mislykkedes. Også det, der er bøvlet ved det, er også lidt, at vi skal på en måde også skynde os 
lidt, fordi nogle gange så har vi også en deadline, som vi skal nå. (Indskolingen f21) 
  

Foto: © Kata Fonden 
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4.– 6. KLASSETRIN (MELLEMTRINNET) 
NT-INDEKS OG DERES UDVIKLING I PROJEKTPERIODEN  
Interesse for naturfag er udtrykt i indeks (faktorer) for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. I det følgende 
beskriver vi faktorerne for 4.-6. klasse, og hvilke spørgsmål disse er sammensat af. Cronbach Alpha 
værdien er angivet i forbindelse med de respektive indeks, og her anvender vi et kriterie (Cohen, 2018), 
der siger, at Cronbach Alpha score skal være større end 0,6. 
 
INTERESSE FOR NATUR/TEKNOLOGI 4.-6. KLASSE 
Interesse i naturfag for 4.-6. klasse er udtrykt i to respektive indeks:  

1. NT_Interesse  
2. NT_Impact 
 
NT_Interesse beskriver interessen for natur/teknologi i skolekonteksten og i hverdagen. NT_Impact-
indekset beskriver elevernes vaner med emne indenfor natur/teknologi i fritiden. 
 
NT_Interesse er sammensat af spørgsmålene:  
1.”Det vi arbejder med i natur/teknologi betyder, at jeg forstår mange ting i hverdagen bedre (naturen 
omkring mig, teknologier i hjemmet mm.).” 
2. ”Det vi lærer i natur/teknologi, kan jeg bruge til noget i hverdagen.”  
3.”Jeg synes, jeg er god til natur/teknologi.”  
4. ”Det er vigtigt for mig at lære de ting, vi lærer i natur/teknologi.”  
5.”Natur/teknologi er et af de fag, jeg synes bedst om.”  
6.”Natur/teknologi er et af de mest spændende fag i skolen.”  
7.”Vi arbejder med spændende emner i natur/teknologi.”  
 

Cronbach Alpha værdi på: 0,8638 for faktoren / indekset.  
 
NT_Impact er sammensat af spørgsmålene:  
1.”Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor natur/teknologi.”  
2. ”Jeg ser udsendelser om emner inden for natur/teknologi i min fritid.” 
3.”Jeg læser om emner indenfor natur/teknologi i min fritid”.  
4.”Jeg følger med i emner indenfor natur/teknologi i min fritid (i bøger, i tekster, på TV, på internettet).”  
 

Cronbach Alpha værdi på: 0,7943 for faktoren / indekset. 
 
SAMMENLIGNING AF NT_INTERESSE OG 
NT_IMPACT 
Figuren til højre sammenligner 
gennemsnitsscoren for de to NT-Indeks 
og viser udviklingen i projektperioden. 

 
I sammenligningen kan vi se flere ting 1. 
At det ene indeks er positivt (NT-
interesse, dvs. eleverne er positive i 
forhold til spørgsmålene omkring 
Natur/Teknologi og relaterede emner i 
skolekonteksten. 2. At indekset omkring 
Natur/Teknologi relaterede emner og 
vanerne / interessen for disse udenfor 
skolekonteksten er negativt (NT_impact). 
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3. At udviklingen i projektperioden er stabil i 2019 og 2020, men oplever et signifikant fald i forhold til 
begge indeks i E21. Tolkningen af dette fald bliver tydeligere, når de forklarende variable udfoldes i 
resten af figurerne i afsnittet.  
 
Nedenstående figur viser NT-indekset og fordelingen på årgangene i projektperioden: 

 
 
Når vi kigger på udviklingen på de respektive årgange i projektperioden, så kan vi se, at indekset falder 
i takt med årgangene. Dette fald i interesse så vi også under den generelle interesse for 
skolekonteksten og er et velkendt fænomen i andre større undersøgelser. Vi kan se, at niveauet i E21 
er markant lavere end i de foregående år.  
 
Når vi sammenholder NT-indeksets udvikling i projektperioden med forskellene imellem drengenes og 
pigernes besvarelser, så får vi følgende figur: 
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Det interessante, når vi kigger på drengenes og pigernes respektive gennemsnitsscore for indeksene, 
er, at der ingen praktisk forskel er på drengene og pigernes interesse og vaner omkring natur/teknologi 
og relaterede emner. Med andre ord LEAPS-elevernes svarmønster omkring natur/teknologi relaterede 
emner er ens uanset køn. Ligeledes kan vi se, at elevernes mindre positive oplevelse i de to indeks i 
E21 ligeledes er ens for begge køn. Dette er et spændende fund, når vi sammenligner med forskning, 
der ofte gør meget ud af at påpege forskelle i forhold til drenge og pigers oplevelse af naturfagene. På 
mellemtrinnet på LEAPS-skolerne er dette svarmønster udeblevet.  
 
Når vi kigger på NT-indeksene på de respektive LEAPS-skoler, får vi følgende figur: 

 
 
Ovenstående figur viser, at differentieringen skolerne imellem i forhold til indeksene reduceres i løbet af 
projektperioden. Når vi kigger på E21, kan vi se, at alle skoler har fået et mindre positivt indeks, men 
også at de alle er mere eller mindre ens i forhold til graden af positivitet i de respektive indeks. Nogle 
skoler har haft en større negativ udvikling i forhold til indeksene end andre i E21.  
 
CORONA-SITUATIONENS PÅVIRKNING PÅ INDEKSENE 
Den primære forklaring på, at vi har en relativt stabil udvikling og niveau imellem NT-indeksene i E19 og 
E20 og så et markant fald i E21, må uden tvivl være på grund af corona-situationen. LEAPS-elevernes 
oplevelse af undervisningen, og herunder interesse for naturfagsdomænet, er blevet mindre positivt 
end i de forrige år. Vi kan se, at enkelte skoler har større fald i graden af positivitet end andre. Det vil 
sige eleverne generelt rapporterer i indeksene, at de ikke er så glade for undervisningen, og tilhørende 
interesse for naturfagsdomænet, som tidligere. Med andre ord ændringen af konteksten for 
undervisningen har markant betydning for elevernes oplevelse og interesse for naturfagsdomænet.  
 
OPSUMMERING AF FUNDENE FRA NT-INDEKSENE 
 

• De to NT-indeks er henholdsvis positivt (NT_interesse) og negativt (NT_impact). 
• Udviklingen af NT_interesse er status quo i E19 og E20, men oplever et fald i graden af 

positivitet i E21.  
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• Udviklingen af NT_impact er status quo i E19 og E20, men oplever et fald i graden af positivitet i 
E21. 

• Drenge og piger er lige positive (eller negative) i svarmønstrene omkring de to indeks. 
• Det positive indeks NT_interesse falder i takt med årgangene. 
• Vi kan se en vis differentiering i begge NT-indeks på skoleniveau, og et markant fald for begge 

indeks for alle skolerne i E21. 
 
INTERESSEN FOR NATURFAGENE I STORE TRÆK PÅ MELLEMTRINNET - KOMPETENCER UNDER 
ETABLERING OG STØRRE SELVKRITIK 
På mellemtrinnet er eleverne stadig karakteriseret ved en generelt meget åben og nysgerrig tilgang til 
fænomenerne i deres omverden. De har på dette trin i skolen udviklet viden, færdigheder og 
kompetencer, der kan bidrage i en mere detaljeret og kvalificeret undersøgelse og udarbejdelse af 
produkter, end de kunne i indskolingen. Elevernes faglige udvikling i indskolingen, der noget generelt 
anskuet, kunne beskrives som på trinnet ’novice’ (jf. Dreyfuss & Dreyfuss), spiller en vigtig rolle i forhold 
til de måder, de kunne arbejde med opgaveløsning. På mellemtrinnet har de nu, ud fra en meget 
generel betragtning, udviklet fagligheder til det trin, der kan kaldes ’avanceret begynder’ på vej mod at 
blive ’kompetent udøver’.  
 
Også på skolens mellemtrin er der, i lighed med, hvad der karakteriserer eleverne i indskolingen, 
generelt positiv interesse for emner med naturfagligt indhold. Mange eksempler i interviewene kan 
tages som udtryk for det, og her skal blot nævnes nogle enkelte. Men eksemplerne belyser alle, at det 
ikke blot er det naturfaglige indhold, der skaber interessen, men i lige så høj grad den måde, dette 
indgår i forbindelse med bestemte aktiviteter såsom problemløsning, udformning af et produkt, 
æstetiske elementer mv.: 
 

Dreng: Da vi havde det der om Island, der var der nogle, der lavede en å, hvor der kørte vand hele vejen 
igennem. Det var meget fedt, at der kom vand igennem. 
Pige: Da vi lavede vulkaner, det var virkelig sjovt, fordi man kunne lave de der.. 
Dreng: Da vi lavede det forsøg. (utydelig) vand ud her, med det rør vi har. 
Pige Ej, kunne det ikke være mega fedt, hvis der kom græs rundt om (Mellemtrinnet f21) 
 
Pige1: Jeg synes bare, det er sjovt at arbejde i projekter og alt det, fordi at man.  
Pige2: Man fokuserer på én ting. 
Pige1: Ja, ligesom i "Vandets kredsløb" der skulle vi lave nogle ting, vi skulle bygge huse, og vi skulle lave 
nogle bjerge, og vi skulle lave sådan nogle jord... Jeg ved ikke, hvad hed de? Vi skulle lave vand og alt det, 
ud af. 
Pige3: Ud af flamingo. 
Pige2: Ja, ud af flamingo og materialer og sådan noget, det er sjovt at prøve nogle nye ting, fordi sådan 
nogle man ikke har prøvet før, så er det sjovt at prøve det. 
Pige3: Mmh. Det er også virkelig spændende og sjovt, fordi man lærer også noget af det.  
Pige1: På en sjovere måde. 
Pige3: Mmh, det er ligesom halvdelen af vores LEAPS, det er næsten billedkunst, fordi vi laver meget med 
hænderne og alt det. (Mellemtrinnet f21) 
 
Pige1: Ja det der fantastisk verden, der skulle man være meget kreativ.  
Pige2: Ja det synes jeg også var klart det sjoveste. (Mellemtrinnet f21) 

 
Der er kun meget få eksempler, hvor elever formulerer sig kritisk eller negativt, og i de enkeltstående 
eksempler, der er tale om, er det ikke det faglige indhold, der fremtræder som en udfordring, men i 
højere grad oplevelser i forbindelse med samarbejdet. 
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HVAD BIDRAGER TIL UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
I elevernes beskrivelser fremtræder flere forskellige elementer som nogle, der bidrager til at gøre de 
naturfaglige emner spændende og interessante at fordybe sig 
i. Disse kan på den ene side, omhandle det mere fag-faglige, 
og på den anden side den måde, der arbejdes med det fag-
faglige på. Ofte kan disse to dimensioner, dog ikke helt 
adskilles, og det kan ikke siges præcist, om det er indholdet 
eller den måde, der arbejdes med det, der er centralt i 
forhold til interessen.  
 
Oplevelsen af relevans fremtræder på mellemtrinnet som 
mere væsentlig end i indskolingen, dvs. at emner i en eller 
anden form knytter sig til elevernes hverdag og erfaringer og 
til noget, der spiller en rolle for dem. Det kan f.eks. være i 
form af emner, der har at gøre med miljø og forurening, som 
eleverne jo møder i deres hverdag og også konfronteres med 
i f.eks. medierne. Sådanne forhold træder frem i beskrivelser 
som disse: 
 

Pige: Jeg synes, at det er meget spændende at vide noget, 
man ikke vidste før, hvor man får noget nyt at lære, og noget 
man ikke vidste om den natur, når man går ud. Ser man 
noget, så ved man ikke helt, hvad det er, man ser, så det er 
meget godt at få at vide, hvad det handler om. 
Dreng: Ja, om naturen, ja, jeg kan godt selv lide naturen, hvis 
jeg skulle selv vælge, hvor jeg skulle bo, så var det nok ude i 
naturen i en hytte. Men det her med vores opgave "Plastik", 
vores projekt, det er også med, hvor at mennesker de også 
meget forurener naturen af at bare smide plastik over det 
hele, så vi er i gang med at tage plastik fra alle mulige 
genbrugs steder, og ting der har ligget på jorden, og så har vi 
tænkt os at bruge det ovre i klassen til at lave vores ting, ud 
af de ting som vi har fundet, altså, fordi vi har jo allesammen 
forskellige idéer. Den idé som vi så har taget, den bruger vi så, og så laver vi det ud af det plastik, vi har. 
Fordi vi har også selv, vores lærer har bedt om, at hvis det er, vi har nogle tomme plastikflasker 
derhjemme, så skal vi bare tage dem med i skolen, så vi kan bruge dem, men vi må ikke smelte dem. 
(Mellemtrinnet f21) 
 
Pige: Jeg synes, det var den der "vand plastikagtige” (der var et spændende emne, red.), fordi så skulle vi 
lave vores egen teknik., en robot eller et eller andet. En robot eller lignende som kunne være behjælpelig til 
at gøre miljøet bedre. (Mellemtrinnet f21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra surveyen 
 
Elevernes besvarelser i surveyen på 
spørgsmålene: 

”Det er vigtigt for mig at lære de ting, vi lærer i 
natur/teknologi”: 

• Helt uenig: 2,6% 
• Delvis uenig: 4,2% 
• Hverken enig eller uenig: 17,0% 
• Delvis enig: 30,8% 
• Helt enig: 45,4% 

 
”Det vi lærer i natur/teknologi, kan jeg bruge til 
noget i hverdagen”: 

• Helt uenig: 8,0% 
• Delvis uenig: 12,4% 
• Hverken enig eller uenig: 30,2% 
• Delvis enig: 29,7% 
• Helt enig: 19,8% 

 
Tallene viser, at eleverne på den ene side 
generelt oplever natur/teknologi som et vigtigt 
fag, men også at nogle ikke kan se forbindelse 
mellem deres hverdag, og det de lærer i fagene. 
 
Tallene omfatter svar fra alle elever 4. – 6. 
klassetrin hele perioden. 
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  FORSKELLIGE PRÆFERENCER 

 
Elevernes præferencer for bestemte aktivitetstyper træder samtidig frem, hvad enten dette (som tidligere nævnt) er 
forbundet med fysisk aktivitet, æstetiske udtryk, omsorg eller det at bygge og konstruere. De følgende citater illustrerer 
diversiteten: 
 

Interviewer: hvad var det, du synes var rigtig spændende ved plastik projektet? 
Pige: Det var, hvor vi skulle lave vores egen maskine af papkasser og så skulle vi male den og sådan noget 
Interviewer: Så man fik lov til at bygge noget, som man skulle prøve at se. Eller i hvert fald lade som om, at man 
kunne få til at fungere? 
Pige: Ja, og man skulle også finde på ideer og sådan noget (Mellemtrinnet f21) 
 
Dreng: Jeg kan godt lide, når vi laver alt sådan noget, eksperimenter og sådan noget. Jeg glæder mig også til fysik 
(Mellemtrinnet f21) 

 
Dreng1: Men jeg tror det som hele vores klasse godt kan lide ved natur og teknik, det er, når vi er i grupper og skal 
lave nogle natur og teknik ting. For eksempel hvis vi skal skrive en historie eller noget, noget fakta om et eller 
andet i naturen. Det er sådan, nogle gange er det sjovt, når vi er udenfor men nogle gange er det kedeligt, hvis vi 
bare skal sidde og lave noget på et papirark. 
Dreng2: Også når vi bare skal lave det samme med dyr, så bliver det også helt vildt kedeligt. (Mellemtrinnet f21) 

 
Pige1: Vi har også arbejdet, hvor vi skulle lave en have et sted, og det var virkelig sjovt. 
Pige2: Ja, det der med "Vandets kredsløb". Vi skulle finde noget jord og alt det der, fordi at der er vand under 
jorden, og så skulle vi tage noget af det, vi skulle tage sand, vi skulle tage jord og så ja, og putte det i den der 
kæmpe kasse, som vi har derude i forgangen. Ja, så er der sådan nogle kasser, ja det var vores, vi lavede dem 
selv, fordi at vi skal selv inspirere os, hvordan vi vil have, at de skal se ud, fordi at det ser svært ud, men man skal 
bare prøve. Og så hvis det bliver grimt, så kan man bare tage det væk og så prøve igen. Og så bruger vi også nogle 
af naturens ting for at have det til at se pænere ud. 
Pige1: Ja, for eksempel den der, som vi lavede, sådan en fugleagtig ting, hus. Et fuglehus. 
Pige3: Nej, er det et insekt? 
Pige1: Ja, insekthus vi skulle lave, og der tog vi jord og alt muligt græs og grene. 
Pige3: Grankogler. 
Pige2: Og vi plantede også nogle ting som træer – 
Pige3: Æbletræer, blommetræer, pæretræer. 
Interviewer: Men hvad synes i om, sådan nogle emner der ligger indenfor det, der med sådan noget natur-teknik 
og (uklart) – 
Pige3: Meget sjovt. 
Pige2: Det er meget sjovt. (Mellemtrinnet f21) 
 
Interviewer: Har du et projekt, hvor du tænkte, det var virkelig sjovt? 
Pige: Jeg kan kun huske det med kæledyr og rummet. Så kæledyr. På grund af at alle fra vores klasser skulle tage 
deres kæledyr, hvis de havde et, med i skole. (f21 Mellemtrinnet) 
 
Pige1: Jeg synes kæledyr var sjovt 
Pige2: Fremtiden synes jeg også var ret sjov. Men kæledyrene var nok et af de sjoveste, fordi.. 
Pige1: Fordi, man skulle vise sine kæledyr. Men det var lidt ærgerligt, at man ikke måtte have sine kæledyr oppe 
på skolen 
Pige1: Det er bare sjovt, at andre folk mere end normalt kommer til at vide mere om ens kæledyr 
Pige2: Man lærte også andre dyr at kende (Mellemtrinnet f21) 
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HVAD UDFORDRER UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
Interessen for naturfagene synes i sig selv kun sjældent at være udfordret på en sådan måde, at 
elevernes interesse ikke kan initieres, da den generelt er positivt til stede. Derimod spiller det ifølge 
elevernes beskrivelser en rolle, hvordan der arbejdes med det faglige. Besvarelserne i surveyen viser, at 
mange også oplever, at de er gode til natur/teknologi, men der er samtidig en del elever, hvis svar ligger 
i ’mellemområdet’ og nogle, der er helt eller delvist uenige i, at de synes, de er gode til natur/teknologi. 
Sådanne besvarelser, der peger i retning af oplevelsen af at 
mestre faget, er blandt nogle elever ikke så høj, hvilket spiller en 
rolle for interessen. Det vil muligvis også kunne have betydning i 
forhold til, om faget opleves som blandt de mest spændende 
fag.  
Fremlæggelser for andre kan, i nogle tilfælde, i sig selv opleves 
som vanskelige, og kan fremtræde som en aktivitet, der kan 
udfordre (ligesom det i andre tilfælde opleves som meget 
positivt at dele sin viden og få opmærksomhed fra tilhørere). 
Men især kan oplevelsen af udfordring give sig til kende, hvis 
ikke man har oplevelsen af at være på helt sikker grund, ikke er 
så god til eller mestrer det faglige. Dette kan spille en negativ 
rolle for interessen. Der kan naturligvis være en vigtig 
læreproces forbundet med det evt. at opleve, at man kommer 
godt igennem noget (som f.eks. en præsentation), man ellers 
frygtede. Men hvis en evt. usikkerhed begrunder sig i oplevelsen af at mangle faglig sikkerhed, og dette 
skaber en situation, den enkelte elev ikke oplever at mestre, kan præsentationerne udfordre 
interesseudviklingen. Det væsentlige omhandler her spørgsmålet om at matche elevernes 
udviklingsniveau på en måde, der ikke overstiger, hvad de kan honorere, og give den rette støtte. Dette 
tematiserer elever i disse beskrivelser: 
 

Dreng: Altså, da vi lavede den "Du bliver, hvad du spiser", der valgte jeg så at forklare om fotosyntese. Jeg 
var meget nervøs, for jeg vidste ikke, hvad de ville tænke. Det var nogle voksne på skolen, der sad og 
kiggede på, hvad vi snakkede om. Da jeg snakkede om fotosyntesen, der sad min far også lige ved siden af 
mig, og jeg havde papir til, så jeg kunne stå og læse. Der var nogle ting, der var skrevet forkert, så jeg var 
nødt til at lige vende det om, selvom jeg læste meget af det der papir, men i enden så fik vi rigtig meget ros, 
og jeg blev helt lettet, men vi skulle forklare det to gange, fordi der var sådan to grupper af voksne, som vi 
skulle forklare det til. (Mellemtrinnet 21) 
 
Pige: Nogle gange kan det godt være lidt udfordrende at ligesom at skulle, for eksempel da vi havde om 
astronauter og solsystemet, så skulle man tegne og sådan noget, og det var nogle gange lidt svært, fordi 
hvis man ikke var særlig god til at tegne. (Mellemtrinnet f21) 

 
Andre elementer i gruppearbejdsprocessen kan spille en rolle i forhold til oplevelsen af at kunne 
arbejde koncentreret og fokuseret eller en oplevet ulige fordeling af ansvar og initiativ i forbindelse med 
opgaveløsningen. 
 

Dreng: Nogle gange er der nogle, der godt kan tage lidt overhånd, og så kører vi bare fordi, at der kan godt 
blive snakket en del i en gruppe, og så kører det bare sådan, at vi ikke får lavet noget, for eksempel da vi 
skulle lave, hvordan skal man kalde de, bi hotel så min gruppe det gik ikke så godt med os fordi at de fleste 
gange, der var de fleste syge, og så var der bare en, der blev nødt til at tage overhånd til sidst og kom ind i 
billedet og gjorde en del. (Mellemtrinnet f21)  

Fra surveyen 
 
Elevernes besvarelser af spørgsmålet ”Jeg 
synes, jeg er god til natur/teknologi”: 

• Helt uenig: 5,9% 
• Delvis uenig: 6,6% 
• Hverken enig eller uenig: 29,4% 
• Delvis enig: 38,4% 
• Helt enig: 19,74% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 4. – 6. 
klassetrin hele perioden. 
Læs yderligere i afsnittet med de 
kvantitative data. 
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HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET OMKRING PROBLEMLØSNING I DISSE PROCESSER 
Det, at arbejde sammen omkring emner og løsningen af problemer, fremtræder også på mellemtrinnet 
generelt som positivt i forhold til interessen. Selv om der også ind i mellem er beskrivelser af de 
udfordringer, det også til tider kan være forbundet med.  
De positive potentialer relaterer til sociale faktorer, som eksempelvis det at lære hinanden godt at 
kende, at få venner, at producere noget man er fælles om og kan have en fælles stolthed over, og så i 
det hele taget at være aktiv sammen med andre. 
 

Pige: Jeg synes, at gruppearbejde er rigtig godt, fordi at så kan man ligesom lære hinanden noget mere. For 
eksempel hvis en af de andre vidste et eller andet, som jeg ikke vidste, så kan de lære mig det. 
Dreng: Der er en i min klasse, ham blev jeg meget bedre venner med. Han var lige startet i klassen, da vi 
havde et projekt. Så skulle jeg arbejde sammen med ham der i gruppearbejde, så lærte jeg ham hurtigere 
at kende, end jeg havde gjort, hvis vi ikke havde haft gruppearbejde, det havde jeg troet. 
Pige: Hvis man kommer i gruppe sammen med en, som ikke rigtig gider at lave noget eller sådan noget, så 
kan det godt være ret irriterende, fordi så ødelægger man det jo bare. (Mellemtrinnet f21) 

 
På mellemtrinnet er der udviklet erkendelse af, at det dog ikke opleves som helt ligegyldigt, ift hvem 
man arbejder i gruppe med, sådan som det fremgår i eksemplet. Det opleves ikke at fungere lige godt 
med alle, hvilket også er en vigtig erfaring. Begrundelserne kan knytte sig til f.eks. at opnå enighed, 
men også til forskellige måder at interagere med andre i gruppesituationer. 
 

Pige1: Jeg synes, det sjoveste bare er de ting i LEAPS-projekter, det er bare billedkunst, fordi at man kan 
lære noget nyt, hvordan man laver det, og så er det sjovt at gøre det med sine kammerater, og det er dejligt 
at gøre det, fordi det er inspirerende. 
Pige1: I "Alice i Eventyrland" så skulle vi lave nogle kæmpe puslespilsbrikker, og det er dem der, der 
hænger ude ved gangen, ikke? 
Pige2: Ja, og der skulle man tegne, og det var mega sjovt. 
Pige1: Ja, vi skulle prøve kridt, og så skulle vi have sådan nogle malerpensler, men i stedet for maling 
puttede vi vand, og så gjorde vi det det farvede det og alt det, og så blev det til sådan nogle 
puslespilsbrikker. 
Pige2: Og det var sjovt at gøre, fordi vi skulle tegne. (Mellemtrinnet f21) 

 
Samarbejdet er således også en kontekst med gode potentialer for at kunne initiere interesse, fordi det 
skaber mulighed for at indgå ved del-opgaver, man lige netop finder spændende og kan mestre, hvor 
man oplever at bidrage til det fælles, og hvor man samtidig også arbejder med det faglige. 
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7.- 9. KLASSETRIN (UDSKOLINGEN) 
NT-INDEKS OG DERES UDVIKLING I PROJEKTPERIODEN  
Interesse for naturfag er udtrykt i indeks (faktorer) for 4.-6. klasse og 7.-9. klasse. I det følgende 
beskriver vi faktorerne for 7.-9. klasse, og hvilke spørgsmål disse er sammensat af. Cronbach Alpha 
værdien er angivet i forbindelse med de respektive indeks, og her anvender vi et kriterie (Cohen, 2018), 
der siger, at Cronbach Alpha score skal være større end 0,6. 
 
INTERESSE FOR NATURFAG 7.-9. klasse 
Interesse for naturfag for 7.-9. klasse er udtrykt i tre respektive indeks (faktorer):  

1. Naturfag_Interesse _skolen 
2. Naturfag_Impact_vaner 
3. Naturfag_Impact_forestilling 
 
Naturfagsindekset Naturfag_Interesse_skolen beskriver elevernes interesse for naturfagene i 
skolekonteksten. Naturfagsindekset Naturfag_Impact_vaner beskriver elevernes vaner med 
naturfagene udenfor skolekonteksten. Naturfagsindekset Naturfag_Impact_forestilling beskriver 
vigtigheden og forestillingen omkring naturfag både i skolekonteksten og udenfor. Specielt 
kombinationen af disse tre indeks giver muligheden for interessante tolkninger og nuancer i LEAPS-
udskolingselevernes oplevelse og interesse for naturfagsdomænet.  
 
Faktoren/indekset for 7.-9. klasse Naturfag_Interesse_skolen består af spørgsmålene:  
1. ”Vi arbejder med spændende emner i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi)” 
2. ”Naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) er de mest spændende fag i skolen” 
3. ”Naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) er de fag, jeg synes bedst om” 
4. ”Jeg synes, jeg er god til naturfag.”  
 

Cronbach Alpha værdi på: 0, 8504. 
 
Faktoren/indekset for 7.-9. klasse Naturfag_Impact_vaner består af spørgsmålene:  
1. ”Jeg taler med venner eller familie om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi)” 
2. ”Jeg følger med i emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid” 
3. ”Jeg læser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid” 
4. ”Jeg ser udsendelser om emner indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) i min fritid.”  
 

Cronbach Alpha værdi på: 0,8126. 
 
Faktoren/indekset for 7.-9. klasse Naturfag_Impact_forestilling består af spørgsmålene:  
1. ”Det er vigtigt for mig at lære de ting, vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi)” 
2. ”Det vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi), kan jeg bruge til noget i hverdagen” 
3. ”Det vi arbejder med i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi), betyder at jeg forstår mange ting 
i hverdagen bedre” 
4.”Jeg får brug for det, vi lærer i naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi), når jeg vil uddanne mig 
efter folkeskolen” 
5. ”Jeg kunne godt tænke mig et arbejde indenfor naturfagene (fysik/kemi, biologi og geografi) efter 
skolen.”  
 

Cronbach Alpha værdi på: 0,8031. 
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SAMMENLIGNING AF NATURFAG_INTERESSE_SKOLEN, NATURFAG_IMPACT_VANER OG 
NATURFAG_IMPACT_FORESTILLING 
 
Figur til højre viser gennemsnitscorene for naturfagsindeksene og deres udvikling i projektperioden: 

 
Vi kan se, at indeksene er stabile i 
forhold til projektperioden, og at to af 
indeksene 
(Naturfag_Interesse_skolen og 
Naturfag_Impact_forestilling) er 
positive. Ligesom vi så i forbindelse 
med NT-indekset på mellemtrinnet 
omkring vaner i forbindelse med 
naturfagsdomænet udenfor skolen, 
så er dette indeks negativt. I resten 
af afsnittet vil vi dog se, at disse 
indeks optræder forskelligt både i 
forhold til årgangene, kønnene 
imellem og på de respektive LEAPS-
skoler.  
 
 
 
Når vi kigger på udskolingsårgangene (7.-9. klasse) og udviklingen af gennemsnitscorene for 
Naturfagsindeksene over projektperioden, så får vi følgende figur: 
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Her kan vi se adskillige interessante fund i forhold til Naturfagsindeksenes udvikling. 1. Vi kan se, at 
niveauet for indeksene er relativt stabile og for to af indeksene positive. 2. Vi kan kun visse steder se 
det systematiske fald i forhold til interessen for naturfagsdomænet, som vi kender fra andre større 
undersøgelser. 3. Vi kan se, at E21 ikke er påvirket på samme måde, som vi så på mellemtrinnet, og vi 
kan ikke se markant fald i forhold til de øvrige år. Med andre ord corona-situationen i E21 har ikke 
influeret elevernes svarmønster i forhold til naturfagsdomænet i udskoling.  
 
Kigger vi på fordelingen i gennemsnitsscoren for drenge og piger i Naturfagsindeksene i 
projektperioden får vi følgende figur: 

 
 
Flere fund springer i øjnene, når vi kigger på udviklingen af Naturfagsindeksene i forhold til drenge og 
piger i udskolingen over projektperioden. 1. Drengene er mere interesserede i naturfagsdomænet i 
skolekonteksten end pigerne. Pigerne er desuden på randen til at være negative i forhold til interessen i 
skolekonteksten (er flere gang under 3 i indekset). 2. Pigerne og drengene angiver ens svarmønster i 
forhold til indeks Naturfag_Impact_forstilling, dvs. piger og drenge på LEAPS-skolerne er ens i deres 
oplevelse af vigtigheden af naturfagsdomænet og dets betydning uden for skolen. 3. Indekset 
Naturfag_Impact_vaner er negativt igennem hele projektperioden. Vanerne omkring naturfagsdomænet 
er ikke noget, der angives positivt for hverken drenge eller piger (de er ens i deres svarmønster). 4. 
Endelig kan vi ikke, som nævnt tidligere se en markant udvikling i forhold til drenge og pigers 
svarmønster indenfor indeksene i projektperioden, de er alle tre stabile.  
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Kigger vi på Naturfagsindeksenes gennemsnitsscorer for de respektive LEAPS-skoler i projektperioden, 
får vi følgende billede: 

 
 
Vi kan se følgende fund, når vi kigger på Naturfagsindeksenes udvikling i projektperioden på de 
respektive skoler. 1. Skolerne er mest differentierede omkring de to positive indeks. 2. Respektive 
skoler haft både en positiv og negativ udvikling over projektperioden. Billedet er ikke entydigt.  
 
OPSUMMERING AF FUNDENE FRA NATURFAGSINDEKSENE 
 

• De tre Naturfagsindeks er differentierede (2 overvejende positive indeks og 1 negativt), og er 
relativt stabile i projektperioden. 

• Vi kan kun enkelte steder se tegn på det typiske systematiske fald i interesse for 
naturfagsdomænet, man ofte ser i udskolingen. 

• Drengene er mere positive i forhold interessen for naturfagene i skolen (indekset 
Naturfag_Interesse_skolen). 

• Begge køn er lige positive i forhold til vigtigheden af naturfagene og betydningen udover skolen 
(Naturfag_Impact_forestilling). 

• Begge køn er lige negative i forhold til vanerne i forbindelse med naturfagsdomænet udenfor 
skolen (Naturfag_Impact_vaner). 

• LEAPS-skolerne er mest differentierede omkring de to positive indeks.  
• Skolernes udvikling i forhold til de respektive indeks er ikke entydig. Enkelte har haft en positiv 

udvikling, andre en negativ. 
• Vi kan ikke se et markant fald i indeksene i E21, som vi så i forbindelse med NT-indeksene på 

mellemtrinnet. 
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INTERESSEN FOR NATURFAGLIGE EMNER OG AKTIVITETER MED NATURFAGLIGT INDHOLD GENERELT - 
ETABLEREDE KOMPETENCER OG SELEKTIV TILGANG TIL SKOLENS AKTIVITETER 
I elevinterviewene fremtræder eleverne også i udskolingen som generelt interesserede i naturfaglige 
emner og i aktiviteter med et sådant indhold. På dette alderstrin vil mange i forhold til interesser 
generelt have udviklet dem til et niveau, hvor de er i en stabil fase, dvs. de har dannet sig individuelle 
forståelser af, hvad de er særligt interesserede i, og hvad de ikke er så optagede af. Sådanne 
forståelser kan på den ene side bidrage positivt, hvis de også kan omfatte naturfaglige emner og 
aktiviteter, men på den anden side også stille sig i vejen, hvis de netop ikke gør det. Men ny interesse 
kan naturligvis stadig initieres.  
 
For at støtte udviklingen af interesse for naturfagsområdet, 
og at de, der allerede har en sådan interesse, får denne 
styrket yderligere, er det stadig vigtigt at sikre, at aktiviteter 
er tilpasset den diversitet, der tegner sig blandt eleverne, 
også hvad sådanne forhold angår. Eleverne er på nogle 
måder blevet mere selektive grundet den etablering af 
interesser, der har fundet sted, som påvirker, hvad man har 
lyst at engagere sig i, og hvad der af forskellige årsager 
opleves at give mening. Her kan også forventninger til 
fremtidig uddannelse spille en vis rolle. 
 
Der tegner sig, som der også gjorde i indskolingen og på 
mellemtrinnet, en positiv interesse for naturfagene og de 
naturfaglige aktiviteter i LEAPS konteksten. Her er det såvel 
det sociale, det at være aktiv sammen med de 
jævnaldrende, som det er den nysgerrighedsskabende 
dimension, som dette citat er et eksempel på: 
 

Pige: Ja, jeg har. Jeg er mest interesseret i naturfag, og så 
er jeg også interesseret i matematik. Jeg synes det er 
meget spændende, og det får vi også meget i skolen, hvor 
vi fokuserer på det og de andre fag. Og jeg kan også godt 
lide skolen pga. vennerne, og vi har det sjovt, og vi har den 
her måde at arbejde på, altså LEAPS, hvor vi blandet det 
hele sammen og vores projekter, det motiverer en til at 
arbejde og ikke bare sidde og have det kedeligt. Men vi 
arbejder og laver noget interessant og sjovt og arbejder 
med nogle forskellige emner hver gang og prøver noget nyt 
med hænderne. (Udskolingen f21) 

 
 
HVAD BIDRAGER TIL UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
I udskolingen står eleverne i overgangen til ungdoms- og voksentilværelsen. De er optaget af mange 
problemstillinger relateret til netop de udfordringer, der spiller en rolle i den sammenhæng i forhold til 
den personlige udvikling og i forhold til at skulle finde sin plads i samfundet med beskæftigelse og 
uddannelse. Relevans i forhold til sådanne forhold er vigtigt, hvilket også afspejler sig i interviewene i 
elevernes beskrivelser af, hvad der optager dem, som disse eksempler illustrerer. De viser samtidig, at 
de tidligere nævnte typer præferencer inden for forskellige emne- eller aktivitetstyper kommer til udtryk: 
 

Pige1: Måske sådan den perfekte krop, det var sådan spændende. Fordi både sådan for eksempel den 
perfekte krop, det har noget med sådan, hvad jeg gør og sådan kører stadig sådan også på sociale medier, 

Fra surveyen 
 
Elevernes besvarelser i surveyen af 
spørgsmålene: 
 
”Naturfagene er de mest spændende fag i 
skolen”: 

• Helt uenig: 18,8% 
• Delvis uenig: 20,4% 
• Hverken enig eller uenig: 29,0% 
• Delvis enig: 20,3% 
• Helt enig: 11,5% 

 
”Jeg synes, jeg er god til naturfagene”: 

• Helt uenig: 5,5% 
• Delvis uenig: 13,2% 
• Hverken enig eller uenig: 37,3% 
• Delvis enig: 34,0% 
• Helt enig: 10,1% 

 
”Det vi arbejder med i naturfagene betyder, at 
jeg forstår mange ting i hverdagen bedre”: 

• Helt uenig: 4,8% 
• Delvis uenig: 11,1% 
• Hverken enig eller uenig: 31,4% 
• Delvis enig: 35,7% 
• Helt enig: 17,1% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 7. – 9. 
klassetrin hele perioden. 
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der er sådan mange unge, der har også sådan sociale medier sådan ja, og det er sådan mest unge, der kan 
relatere. 
Pige2: Ja, jeg føler også, at det gjorde en forskel, at man ligesom kunne relatere til det, og at det ikke kun 
var noget, der var spændende. (Udskolingen f21) 
 
Dreng: Altså jeg synes faktisk, det, vi lige har haft, omkring det her bæredygtig energi, synes jeg, var rigtig 
spændende. (Udskolingen f21) 
 
Interviewer: Naturfag og teknologi, er det noget, som I generelt synes er spændende? 
Dreng Ja. Personligt så, ja det er ikke lige mit yndlingsfag. Men i sammenhæng med LEAPS, så plejer det 
nok at være sjovt, fordi det ikke bare er teoretisk, men der er lidt praktisk i det. Og det er også sat sammen 
med andre fag og sådan noget og er i et større omfang, fordi det er et stort emne eller stor problemstilling. 
Hvis der var noget jeg ikke nødvendigvis kunne lide ved det, så vil jeg nok synes godt om det senere hen, 
fordi det bliver sat sammen med andre fag. Og der er ikke nogle af de her projekter, som jeg synes var 
sådan langt ud over min interesse, fordi de fleste kunne jeg godt relatere til eller det var noget, jeg kunne 
interessere mig for. Så det er fint. (Udskolingen f21) 

 
En dreng fortæller om sin oplevelse af et af de projekter han fandt mest spændende, der omhandlede 
kroppen: 
 

Dreng: Det var afslutningsprojektet i 7. klasse. Der var noget anderledes i projekt, som jeg ikke oplever vi 
har så meget af i andre projekter. Det var sådan noget med, fordi i det projekt, der skulle vi også bevæge os 
og alt muligt. […] Til sidst så var der også nogle forskellige stande, hvor vi kunne prøve at teste os fysisk på 
nogle forskellige områder, vores hurtighed eller lignende, eller vores reaktionstid. Det var den, der var mest 
spændende. (Udskolingen f21) 
 

Og en pige beskriver, hvordan netop det, der blev oplevet som nyt og sjovt, også spillede en rolle i 
forhold til interesse, samtidig med at den sociale dimension også kommer til udtryk som 
interesseskabende: 
 

Pige: Fx vores første projekt i 7. klasse, det handlede om fx lande. Der har vi fx lært om forskellige lande og 
seværdigheder fra nogle andre lande, hvor vi brugte GeoGebra for at bygge dem selv. Og vi brugte mange 
ting. Så derfor har det været noget nyt og sjovt for os, fordi det var vores første projekt. Så jeg synes det har 
været et godt projekt. Og vores sidste projekt har også været meget godt. Og så er der også en mere. I 8. 
klasse, den handlede om planeter og liv, og hvordan alt er startet fra Big Bang og sådan noget. Så vores 
udstilling til sidst, der afsluttede projektet, der kom vores forældre og hele skolen og kiggede på vores 
udstilling. Så havde vi byggede vi planeterne og lavede vores eget solsystem på vores skole. Det har været 
virkelig sjovt, hvor vi samtidig lærte meget om rummet og mange andre ting. (Udskolingen f21) 

 
Interviewer: Ja. Og naturfag og teknologi, er det noget, som I synes er spændende? 
Flere: Ja. 
Interviewer: Ja, hvorfor synes I det er spændende? 
Dreng: Fordi det er sjovt. 
Pige: Ja, også bare fordi det er sjovt og interessant. 
Interviewer: Hvad er det, der gør det sjovt? 
Dreng: Fx at vi får lov at skille en computer, også skal vi samle den igen. 
Pige: Også bare sådan, at vi skal lære noget om det forskelligt kemiske og sådan noget.  (Udskolingen f21) 
 

Oplevelsen af mestring er også vigtig, hvad angår interessen: 
 

Pige: Og ved fysik kemi der er jeg også rigtig glad for det, for jeg elsker at lave forsøg og sådan noget. Og jeg 
er god til at vise sådan nogle forsøg og sådan noget. (Udskolingen f19) 
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Dreng: Ja, det kan også være matematik, men det er også en af grundene til, at jeg synes det er 
spændende og fysik/kemi, hvilket også er en af grundene til, at jeg rigtig godt kan lide det, for jeg kan godt 
lide, når man får en udfordring. Så lærer jeg det, også er det en dejlig følelse bagefter. (Udskolingen f21) 

 
HVAD DER UDFORDRER UDVIKLINGEN AF INTERESSEN FOR NATURFAGENE I LEAPS KONTEKSTEN 
Eleverne i udskolingen har generelt opnået så megen rutine med skolens fag og indhold, at bestemte 
aktiviteter for nogle elever kan opleves at virke for genkendelige og derfor også for lidt udfordrende. 
Dette vil kunne påvirke interessen negativt, og giver sig i interviewene til kende som oplevelser af f.eks. 
at kede sig. Samtidig har elevernes stærkere udviklede præferencer for bestemte aktivitetstyper, fag 
eller emner også betydning på den måde, at de bliver mere selektive i forhold til, hvad der opleves som 
interesseskabende. Sådanne forhold kommer til udtryk i beskrivelserne nedenfor:  
 

Dreng: Jeg synes helt klart dansk er det kedeligste, fordi det er egentlig bare det samme, vi laver. Vi skal 
bare analysere tekster og alt muligt. Historie synes jeg ikke er kedeligt, for jeg interesserer mig for historie, 
så historie og samfundsfag det er i hvert fald fag, som interesserer mig. Men fag som dansk, hvor man bare 
skal det samme, det interesserer mig ikke så meget. Alle andre fag er fine nok. Naturfag kan nogle gange 
være kedelige, hvis det nu er et emne, man ikke helt synes om. Det er ikke lige alle emner, som 
interesserer. (Udskolingen f21) 

 
At eleverne har deres særlige og individuelle præferencer bidrager også i disse interesseskabende 
processer. En elev udtrykker f.eks.: 
 

Pige: Jeg synes nogle gange, at det godt kan være lidt kedeligt bare at skille en computer, så vil jeg hellere 
sådan sidde og skrive noget. Dansk-delen. (Udskolingen f21) 

 
Også forestillinger om, hvad man vil beskæftige sig med efter skolen, og hvad fag og karakter evt. kan 
betyde i den forbindelse, er noget der optager mange i udskolingen, og som kan smitte af på 
interessen. 
 
HVILKEN ROLLE SPILLER SAMARBEJDET OMKRING PROBLEMLØSNING I DISSE PROCESSER 
Helt i lighed med, hvad der gør sig gældende i forbindelse med den generelle interesse i udskolingen, 
spiller den sociale dimension en vigtig rolle i forbindelse med interesseudviklingen inden for naturfag og 
de naturfaglige aktiviteter. Selv om eleverne på dette alderstrin har udviklet rutiner i forhold til at kunne 
få samarbejdet i grupperne til at fungere, er der stadig udfordringer, som de er bevidste om, f.eks. i 
forbindelse med forskelle mellem gruppemedlemmer, hvad angår aktivitet og deltagelse. Her gives blot 
et enkelt eksempel: 
 

Pige1: Nogle gange synes jeg det er lidt hårdt, for du skal altid være klar, og du skal hele tiden lave noget. 
Hvis du ikke laver noget, så går det ud over det færdige resultat. Men ellers så kan jeg godt lide det. Jeg 
synes det er sjovt. 
Interviewer: Den her gruppe, synes I I er gode til at arbejde sammen? 
Pige1: Jeg har ikke noget imod at være sammen med nogen, men det er nogle gange svært for mig at være 
i grupper, fordi der skal alle sammen være enige, og nogle gange føler jeg, at der er nogen, der laver mindre 
end andre, så..  
Interviewer: Ja, så det er lidt svært i grupper. Hvad tænker du Hvad tænker du om det her projekt; er det 
svært eller let eller? Hvad synes du om det? 
Pige2: Det kommer også lidt an på, hvad vi laver. Det kan godt være lidt svært at finde ud af det, men ellers 
spørger vi nogen om hjælp. (Udskolingen f19) 
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OPSUMMERENDE OM INTERESSEN INDEN FOR NATURFAG 
INDSKOLINGEN 
I indskolingen er elevernes interesse for aktiviteter og emner stadig initieret generelt af den 
umiddelbare nysgerrighed for fænomenerne i deres omverden. Her udgør netop emner relateret til 
naturfagsområdet et naturligt potentiale for at kunne skabe interesse. Dette knytter sig til flere forhold, 
der alle spiller en rolle: 

• eleverne har allerede erfaringer og evt. også en vis viden, der stammer fra deres hverdag, f.eks. 
gennem oplevelser i og med naturen eller gennem medier og lignende, dvs. at emner vil kunne 
tage afsæt i den viden eller erfaringer, eleverne allerede har og dermed skabe identifikation og 
interesse. 

• opgaver kunne planlægges sådan, at udfordringerne matcher og er tilpasset elevernes 
udviklingsniveau. 

• eleverne får muligheden for at kunne opleve at mestre de færdigheder, der kræves. 
• eleverne kan udfordres, hvilket også er interesseskabende. 
 

På dette trin i skolen er der for mange tale om udviklingen af en første initieret interesse, der evt. er på 
vej over i en mere stabil form, ’stabil situationel interesse’, der kommer til udtryk ved, at eleverne 
fastholder interessen over tid i forbindelse med opgaveløsning. 
 
MELLEMTRINNET 
På mellemtrinnet har eleverne udviklet viden, færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at 
arbejde mere selvstændigt og kritisk samt med opgaver af større kompleksitet. Samtidig følger også en 
større selvkritik, og det er stadig centralt i forhold til interesseudviklingen, at opgaver er matchet med, 
hvad eleverne kan mestre. I forhold til indhold inden for det naturfaglige område, ses en gradvist 
stigende betydning af, at emner relaterer til forhold, der opleves som betydningsfulde i elevernes 
hverdag og omverden, og at de af den vej opleves som relevante. Dette gælder, hvad enten det knytter 
sig til mere personlige forhold (som f.eks. krop, sundhed og sygdom) eller til familie- eller 
samfundsmæssige forhold, som eleverne også er meget optagede af i forbindelse med f.eks. 
forurening, miljøproblemer, sundhed, fødevarer, hverdagskemi osv.. 
 
Det kommer i interviewene til udtryk, at mange elever på dette 
trin har udviklet interessen fra den meget kontekstafhængige 
til den mere kontekstuafhængige interesse i sin spirende form, 
dvs. en spirende individuel interesse. Hos andre forekommer 
den stadig afhængig af konteksten, men kan gennem fortsat 
oplevelse af at kunne mestre og af at blive stillet overfor 
opgaver, der opleves som interessante, udvikle interessen også 
inden for dette fagområder til dens mere stabile former. 
 
UDSKOLINGEN 
I udskolingen afspejles i endnu højere grad interessen for 
samspillet mellem mennesker og mellem menneske og 
samfund. Oplevelsen af at have en form for ansvar for sådanne 
forhold udvikles betydeligt, og det er generelt væsentligt for 
dem at de emner, de er beskæftigede med, har relevans i den forbindelse. Desuden har de deres 
opmærksomhed rettet med fremtidig beskæftigelse og uddannelse, der også betyder, at de aktiviteter 
de er optagede af, i nogen grad, vurderes netop i det perspektiv og i forhold til, hvorvidt de spiller en 
rolle der, og kan bidrage positivt.  

Fra surveyen 
 
Elevernes besvarelser af spørgsmålet ”Jeg 
kunne godt tænke mig et arbejde indenfor 
naturfagene” 

• Helt uenig: 41,3% 
• Delvis uenig: 24,6% 
• Hverken enig eller uenig: 19,6% 
• Delvis enig: 7,9% 
• Helt enig: 6,6% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 7. – 9. 
klassetrin hele perioden. 
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På dette alderstrin afspejler interviewene, at mange elevers interesse inden for naturfagene har 
udviklet sig til den stabile, individuelle og kontekstuafhængige form. Der er samtidig også elever, hvis 
interesser peger i lidt andre retninger, hvilket på alderstrinnet, f.eks. kan ses som udtryk for, at de er 
blevet mere selektive blandt andet begrundet i forestillinger om, hvad de ønsker at beskæftige sig med 
efter skolen. 
  

Foto: © Kata Fonden 
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GENERELLE KOMPETENCER 
- DEEPER LEARNING KOMPETENCER 

Foto: © Kata Fonden 

Foto: © Kata Fonden 
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UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
Deeper learning kompetencer omfatter i projektet følgende seks dimensioner:  

• Mestre fagligt indhold 
• Kritisk tænkning og problemløsning 
• Samarbejde  
• Effektiv kommunikation 
• Selvstyret læring 
• Uddannelsesmindset (karakteriseret ved: oplevelse af tilhør til skolen, tiltro til egne evner, tro på 

egen udvikling gennem indsats og oplevelse af at det, man arbejder med, betyder noget for en.) 
 
Elementer fra disse temaer er på 4. – 9. klassetrin belyst med data fra elevernes besvarelse af 
surveyen, andre dele belyses alene på baggrund af de kvalitative data fra 1. – 9. klassetrin. I 
metodedelen fremgår, hvilke elementer der belyses gennem de kvantitative data. 

DEEPER LEARNING KOMPETENCER – UDTRYKT I SURVEYEN 
De forskellige dimensioner af Deeper learning kompetencer er udtrykt via forskellige enkelt-items i 
surveyen. Eleverne har selvangivet deres oplevelse og kompetence i forhold til disse items. I det 
følgende gennemgås fire af disse items i forhold til deres udvikling i projektperioden og sat i forhold til 
andre forklarende variable (årgang, køn og skole). De fire spørgsmål er (enkelt-items): 

1. Arbejde_grupper_LEAPS (”Jeg kan lide at arbejde i grupper om opgaverne i projektarbejdet (LEAPS)” 
2. Sjovt_løsning_Problemer (”Jeg synes, det er sjovt at finde løsninger på problemer”)  
3. Løse_nye_opgaver (”Jeg synes, jeg er god til at finde ud af, hvordan jeg løser opgaver, selvom de er 
nye”)  
4. Rolle_gruppe_LEAPS (”Når jeg arbejder i projektgrupper (LEAPS) ved jeg hvad min rolle er”). 
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Overordnet kan vi se, at tre af de fire enkelt-items er positive og forbliver konstante i projektperioden. Et 
enkeltitem (Rolle_gruppe_LEAPS) udvikler sig positivt fra E19 til E21. I det følgende vil de enkelte items 
blive gennemgået for henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. 

DEEPER LEARNING KOMPETENCER 4.-6. KLASSE 
Når vi kigger på de enkelte Deeper Learning items på de respektive årgange i løbet projektperioden, får 
vi følgende billede af mellemtrinnet (4.-6. klasse). 

 
 
I ovenstående figur kan vi se følgende fund: 1. At de respektive items kan have både en positiv og 
negativ udvikling i løbet af årgangene. Eksempelvis undergår Arbejde_grupper_LEAPS en positiv 
udvikling i løbet af årgangene for de respektive år i projektperioden, hvorimod udvikling for 
Løse_nye_opgaver er lidt mere broget og negativ i E20 og E21. Vi kan se, at enkeltitem 
Rolle_gruppe_LEAPS udvikler sig positivt både i forhold til nedgangen på årgangene, men også over 
projektperioden, hvor det er mest positivt i E21.  
 
Kigger vi på Deeper Learning Kompetencer udtrykt i enkelt-items for henholdsvis drenge og piger over 
projektperioden (igen 4.-6. klasse) får vi følgende billede: 
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En af de første fund, vi kan se ud fra ovenstående figur, er, at der ingen forskel er på drenge og pigers 
svarmønstre i forbindelse med de respektive enkelt-items. LEAPS-elever angiver lige høj grad af deeper 
learning kompetencer, hvad enten de er drenge eller piger. Endvidere kan vi igen se, at niveauet og 
stigningen i enkeltitem Rolle_gruppe_LEAPS er ens for drenge og piger, og begge køn angiver en 
stigning i dette item i E21.  
 
Når vi kigger på Deeper Learning Kompetencer enkelitems for 4.-6. klasse på de respektive LEAPS-
skoler, får vi følgende billede: 
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I ovenstående figur kan vi se en vi differentiering for de respektive deeper learning kompetencer enkelt-
items for de enkelte skoler. Vi kan se, at enkelte items sågar skifter plads i forhold til det mest positive 
for enkelte skoler. Sammenfattende er det dog ikke et entydigt billede, vi får af deeper learning 
kompetencer enkelt-items for de respektive LEAPS-skoler.  

DEEPER LEARNING KOMPETENCER 7.-9. KLASSE 
Når vi kigger på de enkelte Deeper Learning items på de respektive årgange i løbet projektperioden, får 
vi følgende billede af udskolingen (7.-9. klasse): 
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Overordnet set er de respektive enkeltitem stabile i projektperioden. Igen er det kun enkeltitem 
Rolle_gruppe_LEAPS, der undergår en positiv udvikling både i løbet af årgangene (niveauvet på 
årgangene, stadigvæk en svag nedgang fra 7.-9. klasse) og i løbet af projektperioden. Billedet er dog 
ikke helt entydigt.  
 
Når vi kigger på deeper learning kompetencer enkelt-items for drenge og piger i udskolingen, får vi 
følgende billede: 
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I ovenstående figur kan vi for enkelte item se forskelle i svarmønstret imellem drenge og piger. 
Eksempelvis er drengene mere positive i forhold til at Løse_nye_opgaver i hele projektperioden end 
pigerne. Hvorimod begge køn er lige positive i forhold til enkeltitem Sjovt_løsning_Problemer. Igen er 
det ikke et helt entydigt billede, vi ser.  
 
 
Kigger vi på deeper learning kompetencer for 7.-9. klasse på de respektive LEAPS-skoler, får vi følgende 
billede: 
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I ovenstående figur kan vi se en vis differentiering for enkelte items imellem de respektive skoler, 
eksempelvis ift. Løse_nye_opgaver. Men vi kan også se, at enkelte items er ens skolerne imellem, 
eksempelvis Arbejde_grupper_LEAPS, der kun er svagt differentieret skolerne imellem. Igen er det ikke 
et entydigt billede, når vi kigger på deeper learnings kompetencer enkelt-items på skoleniveau.  
 
OPSUMMERING AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER ENKELT-ITEMS FOR 4.-9. KLASSE: 

• Generelt er Deeper Learning kompetencer enkelt-items konstante og stabile i projektperioden, 
kun enkeltitem Rolle_gruppe_LEAPS ændrer sig markant i projektperioden. 

• Enkelte Deeper Learning kompetencer enkelt-items undergår en positiv udvikling i løbet af 
årgangene i projektperioden, men ikke altid et entydigt billede.  

• LEAPS-elever angiver lige høj grad af deeper learning kompetencer, hvad enten de er drenge 
eller piger på mellemtrinnet. 

• Drenge og piger på LEAPS-skolerne er lige begejstrede for at finde løsninger på problemer 
(enkeltitem Sjovt_Løsning_Problemer). 

• I udskolingen kan vi se en differentiering for enkelte deeper learning skill items for drenge og 
piger. 

• Vi kan se en vis differentiering for de respektive LEAPS-skoler i forhold til Deeper learning 
kompetencer enkelt-items. Enkelte items skifter plads som de mest positive.  

DEEPER LEARNING KOMPETENCER – UDTRYKT I DE KVALITATIVE DATA 
OPSUMMERENDE  
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Ligesom surveyen afspejler analysen af de kvalitative data, at eleverne er glade for LEAPS, og de 
aktiviteter dette involverer. I de kvalitative data afspejles den gradvise udvikling, der finder sted, hvad 
angår den viden og de færdigheder og kompetencer deeper learning kompetencer omfatter (som 
defineret i LEAPS projektet). Disse udvikler sig fra, at eleverne i de første skoleår er meget afhængige af 
støtten fra den ramme, dvs. den opgavemæssige ramme, der 
arbejdes inden for og støtte fra underviserne, f.eks. støtte i 
forbindelse med at få samarbejde i grupperne til at fungere godt, og 
til, at de kan arbejde selvstændigt, sikkert og kreativt med 
opgaveløsningen. De kvalitative data afspejler en progression og 
udvikling kendetegnet ved, at eleverne i løbet af skoletiden gradvist 
udvikler deres kompetencer inden for dette tematiske område til en 
form, der betyder, at de i udskolingen, med blot den mest 
nødvendige støtte fra underviserne, kan arbejde selvstændigt, 
målrettet og reflekteret med problemløsning, 
produktpræsentationer mv., og udviser stor selvstændighed i 
forhold til at kunne skabe et velfungerende samarbejde i deres 
grupper. Deres generelle kompetencer (deeper learning 
kompetencer) har i udskolingen udviklet sig til et niveau, hvor de kan arbejde selvstændigt, selv om der 
naturligvis er variation eleverne i mellem, hvad dette angår.  
 
Analysen af de kvalitative data med henblik på udviklingen af deeper learning kompetencer fokuserer 
på: 

• Hvad der kendetegner udviklingen af deeper learning kompetencer i hhv. indskolingen, på 
mellemtrinnet og i udskolingen. 

• Hvad der bidrager positivt til udviklingen af deeper learning kompetencer i LEAPS konteksten. 
• Hvad der udfordrer (hæmmer eller bremser) udviklingen af deeper learning kompetencer i 

LEAPS konteksten. 
 
I det følgende gives nogle eksempler fra de kvalitative interviews af, hvordan dette kommer til udtryk. 
Afsnittet afsluttes med en opsamling samt en række opmærksomhedspunkter. 

1.-3. KLASSETRIN (INDSKOLINGEN)  
OVERORDNEDE BETRAGTNINGER 
I indskolingen er udviklingen af deeper learning kompetencer, relateret til indhold og aktiviteter i skolen, 
kendetegnet ved at være i en begyndende fase. Dvs. at mestringen af den viden, og de færdigheder og 
kompetencer dette er forbundet med i skolesammenhæng, er på et første og meget tidligt trin. Det kan 
beskrives ved det trin, der i Dreyfuss & Dreyfuss terminologi betegnes som stadiet ’novice’, hvor 
eleverne både skal tilegne sig grundlæggende viden, 
grundlæggende færdigheder (så som det at læse), og udvikle 
kompetencer, der anvendes ved f.eks. samarbejde og løsning af 
faglige problemer, hvad enten dette finder sted individuelt eller i 
fællesskab. Fasen er kendetegnet ved, at der, i særlig grad, er 
behov for rammer og ’regler’ at støtte sig til, retningslinjer eller 
anvisning af metoder eller ’værktøjer’ for, hvordan man kan gribe 
opgaver an. 
 
Indskolingens undervisning og aktivitetsformer, der er tilpasset 
netop dette udviklingsniveau, giver mening, da det giver eleverne plads til at kunne prøve sig frem, 
bruge deres fantasi og finde på nye og alternative løsningsforslag. Det er vigtigt ikke at stille børnene 

Deeper learning kompetencer 
omfatter: 
•Mestre fagligt indhold 
•Kritisk tænkning og problemløsning 
•Samarbejde  
•Effektiv kommunikation 
•Selvstyret læring 
•Uddannelsesmindset  

Deeper learning kompetencer 
omfatter i projektet følgende seks 
dimensioner 
• Mestre fagligt indhold 
• Kritisk tænkning og 

problemløsning 
• Samarbejde  
• Effektiv kommunikation 
• Selvstyret læring 
• Uddannelsesmindset  
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overfor samme type forventninger, som eleverne på de senere klassetrin vil blive mødt med, og også 
senere møder sig selv med. Den problemløsende tilgang, hvor eleverne arbejder sammen i grupper og 
løser virkelige problemer, skaber en ramme, hvor eleverne får mulighed for at udvikle deres viden, 
færdigheder og kompetencer, og dermed udvikle mestring af fagligt indhold, øve effektiv 
kommunikation, der er helt centralt for at kunne få et sådant samarbejde til at fungere godt. Det er en 
meningsfyldt kontekst for dette. Også udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer, der danner 
baggrund for kritisk tænkning og selvstyret læring har gode betingelser, idet eleverne selv skal 
planlægge deres opgaveløsning, gennemføre planerne og evaluere dem afslutningsvis. 
Uddannelsesmindset ses på dette trin repræsenteret blandt eleverne i form af elevernes tiltro til, at det, 
de arbejder med, giver mening og betyder noget for dem, samt i spirende viden om senere uddannelser, 
og hvordan dette er forbundet med deres interesser og med de aktiviteter, der finder sted i skolen. 
 
UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER GENERELT (INDSKOLINGEN) 
Eleverne er i indskolingen ved at tilegne sig den helt grundlæggende viden, og de færdigheder og 
kompetencer, der anvendes i den fælles problemløsning. Dvs. såvel viden om strategier til og måder at 
kunne løse og håndtere alle de forskellige dele af opgaver, de stilles overfor. De er i en begyndende 
fase i forhold til det at mestre fagligt indhold, lære kritisk tænkning og problemløsning, samarbejde, 
effektiv kommunikation, selvstyret læring og udviklingen af ’uddannelsesmindset’. 
 
Den viden der er under udvikling omfatter, ud over viden af mere boglig karakter (f.eks. viden om det 
konkrete emne, der er problemløsningens omdrejningspunkt), tillige viden om metoder til at indhente 
og bearbejde indhentede informationer. Dette med henblik på at belyse et emne og formidle det 
efterfølgende, samt desuden også den form for viden, der knytter sig til det at kunne få et 
gruppearbejde til at kunne fungere. Disse videns-, færdigheds- og kompetence-elementer fletter sig dog 
sammen, f.eks. vil indhentning af viden, og bearbejdning af denne, finde sted i fællesskab mellem 
gruppens medlemmer, hvilket derved forudsætter kompetencer til samarbejde, samtidig med at den 
også bidrager til at udvikle sådanne kompetencer. 
 
I indskolingen, hvor elevernes viden om fag og emner er i en tidlig udvikling, får opgavers mere 
praktiske og udførelsesmæssige dimension, til tider, en vigtig rolle og en vis dominans, som det der 
bliver omdrejningspunktet for netop udvikling af viden, for mestring og for udvikling af færdigheder og 
kompetencer. Det, at arbejdsprocesserne sigter mod et produkt, der også har en funktion, det kan 
vurderes i forhold til, bliver en katalysator for elevernes refleksion og for videnudviklingen. Dette belyses 
f.eks. i nedenstående eksempel, hvor elever i en 1. klasse beskriver deres aktivitet med fremstilling af 
en bil, der skal kunne køre et vist antal meter. Udfordringerne med at fremstille produktet bliver 
omdrejningspunktet for deres udvikling af viden, såvel som færdigheder og begyndende kompetencer. 
Eleverne beskriver processen således:  
 

Interviewer: Hvordan delte I opgaverne? Var I enige om, hvem der skulle lave, hvad hele tiden? 
Dreng: Ja. Jeg synes det sværeste det var nok at få bilen til at køre tre meter. 
Interviewer: Okay, hvorfor var det svært? 
Dreng: Først så skulle vi samle hjulene og få dem på... og det virkede så ikke. Så puttede vi sådan nogle 
sugerør ind, og så stængerne ind i så den kunne køre rundt. Men så fordi hjulene gik imod kanten så kunne 
den kun køre to meter og 15 centimeter målte vi. 
Interviewer: Kom jeres også til at køre tre meter? 
Pige: Ja. 
Interviewer: Var det svært at få den til at køre tre meter? 
Pige: Lidt.  
Interviewer: Hvorfor var det det? 
Pige: Fordi først så satte vi bare de der stænger ind igennem træhjulene. Så kunne den ikke køre. Så fandt 
vi ud af, at vi bare skulle have et sugerør udenpå træstængerne. 
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Dreng: Jeg tror nok, de (i en anden elevs gruppe, red.) lavede faktisk selv dækkene. Ja, så de kørte helt vildt 
godt. Jeg tror de kørte syv meter eller mere. 
Interviewer: Er I så blevet tilfredse med det, I har lavet? 
Begge: Ja. 
Interviewer: Hvad er særligt godt ved det? 
Dreng: Altså det jeg synes er godt ved den, det er, at den kan køre, og det ligner en bil. ( Indskolingen f19) 

 
Nogle lidt ældre elever i indskolingen fortæller her om processen i deres gruppe i forbindelse med 
indhentningen af viden i forbindelse med et emne, hvor de skulle beskæftige sig med dyr. Her afspejles 
yderligere, hvordan samarbejdskompetencer indgår som en vigtig faktor, der således også erfares og 
øves i indskolingen: 
 

Dreng: Vi (i gruppen, red.) gik ind på google og søgte på næsehorn. 
Pige: Først så søger man på dyret, så går man ind på en hjemmeside, hvis man finder en. Og så kan man 
sige ”okay, det er meget nødvendigt, det tager vi”. Og så, hvis man tænker, vi mangler at skrive noget, så 
kan man tage noget af det, som ikke var så vigtigt.  
Pige: Vi skulle skrive om det, hvor vi skulle lave en faktaboks og skrive rigtig meget om det. Og til allersidst 
skulle vi lave et billede af det dyr, vi havde fået. De hænger så inde i klassen, så det var det, det skulle 
ende med. (Indskolingen f21) 

 
Også i forbindelse med fremlæggelsen spiller 
samarbejdskompetencerne en vigtig rolle, og det er kompetencer, 
der, her i sidste del af indskolingen, synes at have nået et niveau, 
der afspejler en vis rutine:  
 

Pige: Vi fandt først ud af til sidst, at vi skulle skrive sætninger om, 
hvad vi skulle sige, så da vi kom op til fremlægningen, der fandt vi 
ikke rigtig ud af det, men så deroppe, der sagde jeg til de andre: 
Du tager den, jeg tager den og du tager den. Også kørte vi ligesom 
derfra.  (Indskolingen f21) 

 
Det er samtidig processer, der er forbundet med visse 
udfordringer, hvilket vi beskæftiger os med i det følgende med 
nogle eksempler, efter vi først har set nærmere på, hvad der 
fremtræder som støttende i det pædagogiske miljø. 
 
BETINGELSER, DER STØTTER UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER (INDSKOLINGEN) 
I indskolingen har eleverne, sammenlignet med senere trin i skolen, særligt behov for på forskellige 
måder at få støtte og hjælp i deres arbejdsprocesser. Det er karakteristisk, som også Dreyfuss & 
Dreyfuss netop beskriver for fasen ’novice’, at der, i denne fase, er behov for at kende til strategier, 
systemer eller regler, som kan følges, og som også (direkte eller indirekte) udtrykker, hvad der er 
væsentligt i processerne. Støtte og hjælp kan således have form af det at få anvist egentlige metoder 
eller strategier, der kan tages i brug i gruppens arbejdsprocesser. Sådanne giver eleverne mulighed for 
at kunne organisere deres problemløsning, eller dele af denne, på en konstruktiv og produktiv måde, og 
giver således på flere måder eleverne mulighed for at kunne opnå oplevelsen af mestring, der kan 
omfatte mestring af en metode, en proces og i forhold til at producere et produkt. Efterhånden som 
deres viden, færdigheder og kompetencer udvikles, kan de så evt. frigøre sig mere fra sådanne 
metoder, eller tilpasse dem til situationer og individuelle ønsker og behov.  
 
Der er i elevinterviewene netop en del eksempler på, at eleverne beskriver forskellige metoder eller 
teknikker, som nogle de har taget til sig i arbejdsprocesserne og anvendt. Nedenstående illustrerer 

Om at nå til enighed. 
 
Pige1: For eksempel, hvor vi har haft sådan 
noget, vi skulle tegne. Så havde vi en 
gruppe, hvor vi var fem, og så var der en, 
som tegnede. Hun tegnede en sko, og så 
var der nogle andre som tegnede nogle 
andre ting. Så brugte vi alle hinandens 
tegninger. 
Interviewer: Så I satte simpelthen jeres 
ideer sammen? 
Pige2: Ja til én stor ide. 
Dreng: Først tænker vi på en ting, og så 
sætter vi det sammen. Vi lavede en 
aberobot. (Indskolingen f21) 
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dette med et eksempel, hvor eleverne har fået anvist en metode af underviserne. Metoden 
rammesætter, i dette tilfælde, gruppens fælles refleksionsarbejde og hjælper ved at angive en strategi 
for fordeling af roller i grupperne. Den repræsenterer samtidig et princip for organisering, der er 
tilpasset elevernes erfaringsverden og udviklingsniveau, og har visse genkendelige træk fra de lege, de 
kender (med brug af roller og aktiviteter så som ’høvding’, ’ping-pong-par’ mv.). Fremgangsmåden har 
en form, som eleverne på dette alderstrin vil kunne mestre, hvilket i sig selv kan bidrage positivt til 
interessen. Den vil kunne danne ramme for, at de gennem den aktive anvendelse gradvist udvikler 
færdigheder og kompetencer i at beherske fælles arbejdsprocesser omkring problemløsningen. Det at 
anvende en sådan strategi fremtræder i disse elevers beskrivelse som en meningsfyldt måde at 
håndtere samarbejdsprocesserne, de fortæller: 
 

Pige1: Vi har forskellige grupper.  
Dreng1: Hvor vi har sådan nogle her [viser nogle små genstande med forskellige farver, hver gruppe har sin 
farve] 
Pige1: Ja, så har vi sådan nogle der, og der er både en rød, og også en orange, og så har vi..  
Dreng1: Rød gruppe, blå gruppe, grøn gruppe. 
Dreng2: Og vi har også en høvding (i hver gruppe, red.) 
Pige: Og høvdingen det er den, som…  
Dreng: Der skal sørge for, at opgaven bliver løst. Der står der høvding på det her kort, han har. 
Pige: Ja, og så har han også et… 
Dreng3 og Pige2: Ping-pong-par. 
Pige: Og time-out. Og ekspertcirkel. 
Interviewer: Okay, og hvordan fungerer det? 
Dreng1: Det er for, at han for eksempel kan række kortet op og sige: "Ping-pong-par", og så skal vi gå 
sammen, og så skal vi tale om tingene. Ja, i to. 
Pige1: Ja, og time-out så skal vi lige time-out og snakke, og hvad er den anden? Ekspertcirkel det er sådan 
noget, hvor vi skal sætte os i en cirkel, og så skal vi tale om tingene. (Indskolingen f21) 

 
At opnå enighed i gruppen om, hvordan man organiserer samarbejdet, hvem der gør hvad, og hvad man 
i det hele taget skal arbejde sammen om, er en udfordring, der kan kræve gode 
samarbejdskompetencer, kompetencer, der her i indskolingen, er i en begyndende fase. Også i den 
forbindelse beskriver eleverne brugen af metoder, principper eller teknikker, når man skal afgøre noget, 
der ikke umiddelbart kan løses på andre måder. Eksempelvis er afstemning ofte nævnt, og fremstår 
samtidig også som en måde, der anerkendes af dem. Det accepteres, at man følger flertallets afgørelse 
og nogle gange opnår det, man selv ønsker, og andre gange må følge det, valget nu engang falder på, 
selv om det ikke er ens eget forslag. Dette beskrives af nogle elever i eksemplerne nedenfor, der 
samtidig viser, at eleverne også er reflekterede i forhold til de problematikker, der afspejler sig i 
forbindelse med netop det at opnå enighed. Det kan være et spørgsmål om at måtte gå på kompromis, 
der jo reelt også udtrykker et princip, for at kunne opnå enighed. 
 

Interviewer: Kan i altid blive enige om, hvad I skal lave? 
Dreng: Nogle gange kan vi. 
Pige: Nogle gange stemmer vi om det, og så er det flertallet, der bestemmer. (Indskolingen f21) 
 
Interviewer: Kan man blive uenige? 
Dreng: Meget meget meget meget meget lidt 
Interviewer: Hvad gør man så?  
Pige: Man siger det til en voksen, og man prøver at finde en løsning. Jeg kan ikke huske, hvad det der 
hedder..  Man går på kompromis. (Indskolingen f21) 
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Pige: Så finder man noget, man kan blive enige om. Man kan fx, hvis en i gruppen siger, vi skal fx lave en 
hundetaske, og den skal have en hale og ben, og jeg siger, nej det skal den ikke, jeg synes den skal have 
lynlås oppe i toppen, så kunne man kombinere det, så den både havde ben, men en hale med lynlås, fx  
Dreng: Ved os, der fik vi bare en voksen hen og hjalp os med det. Vi kunne ikke finde ud af det. 
(Indskolingen f21) 
 
Interviewer: Hvad er det for nogle ting, som kan være svære at blive enige om? 
Pige: For eksempel, hvor vi har haft sådan noget, vi skulle tegne. Så havde vi en gruppe, hvor vi var fem og 
så var der en, som tegnede. Hun tegnede en sko og så var der nogle andre, som tegnede nogle andre ting. 
Så brugte vi alle hinandens tegninger. 
Interviewer: Så i satte simpelthen jeres ideer sammen? 
Pige: Ja til én stor ide. 
Dreng: Først tænker vi på en ting, og så sætter vi det sammen. Vi lavede en aberobot. (Indskolingen f21) 
 

Det, at øve sig i forbindelse med fremlæggelser, indgår som et vigtigt element, og fremgår også i 
elevernes beskrivelser. Netop dette udtrykker processen forbundet med at opnå mestring. En mestring 
der her omfatter såvel det faglige (der skal fremlægges), som redskaberne anvendt i denne 
fremlæggelse, herunder også samarbejdskompetencer: 

 
Dreng: Og der var 300 mennesker. 
Alle: Vi bliver lidt nervøse nogle gange. 
Interviewer: Er I blevet lidt bedre til det? 
Pige: Ja, også fordi vi har prøvet at fremlægge foran hele klassen. 
Dreng: Det var lidt som matematik, jeg forstår ikke noget til at starte med, men lige pludselig blev jeg god til 
det. 
Dreng: Når vi bliver færdige, så skal vi træne foran hinanden. 
Interviewer: Og hvordan beslutter I, hvem der skal sige hvad? 
Pige: Det aftaler vi. Når vi er i vores gruppe, så skriver vi navnene på det, vi tænker vi har mest lyst til at 
lave, hvad, og så stemmer vi om det. 
Dreng: Nogle gange er der bare en som står med et papir, og så siger vi til hinanden: "Det er din tur". 
Pige: Ja. Men så slår vi bare sten, saks og papir om det. (Indskolingen f21) 

 
Et vigtigt element i udviklingsprocesserne er knyttet til det at give og modtage feedback på produkter og 
præsentationer. Set som en kompetence er også dette noget, eleverne skal lære, og hvor de rammer, 
som underviserne angiver herfor, også spiller en rolle. I citatet nedenfor beskrives sådanne rammer af 
en gruppe elever: 
 

Dreng1: Så er der også noget, der hedder feedback, det er hvor, at man siger sådan noget. Feedback det 
kan ikke være sådan: "Du gjorde et godt arbejde", det skal være sådan noget, feedback det kan være 
sådan noget, der kan hjælpe lidt en med ligesom, at: "Måske kunne du lige gøre lidt mere ud af (…), eller 
sådan noget. Og det samme med noget andet og sådan, man skal være sådan ikke hele tiden sød mod en, 
men man skal også vise, hvad de kan gøre meget bedre med selveste foldebogen. Det er det. 
Dreng2: Vi plejer også at sige, at det skal være, det er tre ting, vi siger det der feedback. Specifikt… 
Dreng3: Og venligt, og så kan jeg ikke huske den sidste. 
Dreng2: Ja, det skal i hvert fald kunne bruges til noget, det skal ikke kun være sådan: "Ej, det er bare godt”. 
(Indskolingen f21) 

 
Særligt i indskolingen, hvor eleverne ikke har andre erfaringer at bygge på, spiller rammesætningen en 
vigtig rolle, både i form af at angive, hvad f.eks., som i ovennævnt tilfælde, feedback i det hele taget 
drejer sig om, og i form af at sikre, at den givne feedback er konstruktiv og anvendelig, og sikre at 
eleverne lærer betydningen af dette. Som citatet viser, bidrager processen til, at de udvikler en sådan 
forståelse, ud over at de samtidig også vil udvikle deres egne færdigheder og kompetencer i forhold til 
at forholde sig kritisk til egne såvel som andres produkter. 
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BETINGELSER, DER UDFORDRER UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
(INDSKOLINGEN) 
Som de beskrevne eksempler også viser, kræver samarbejdsprocesserne i grupperne forskellige grader 
af ’forhandlinger’ og afstemninger, det at man lytter til hinanden, og på forskellige måder får gruppen til 
at arbejde i samme retning og processen til at fungere. Når dette ind i mellem byder på vanskeligheder, 
kan det opleves så udfordrende, at det kan hæmme arbejdsprocessen og i værste fald også interessen.  
Fordi elevernes viden, færdigheder og kompetencer til at kunne håndtere den slags situationer jo er i en 
begyndende fase, er der i særlig grad behov for, at underviserne kan hjælpe videre i processerne. 
Eksemplet her illustrerer, hvilken type situation dette f.eks. kan dreje sig om: 
 

Dreng: Nogle gange kommer man i gruppe med sådan nogle. På et tidspunkt var der også en som 
overhovedet ikke gad noget. Han fik en anden til at lave, det han skulle lave. (Indskolingen f21) 

 
Dette gælder også det at lære at præsentere sine produkter for andre. Eleverne skal dels erfare, 
hvordan dette gøres på en god måde, og at der er mange måder at gøre det på. Dels, skal de også lære 
det at stille sig op overfor et publikum og formidle, hvad enten det drejer sig om at formidle for klassen, 
forældrene eller andre. Selv om dette på den ene side kan opleves som både spændende og sjovt, 
hvad mange beskriver, kan det for nogle også repræsentere en udfordring af en særlig karakter, der 
kan opleves som meget personlig, og en situation, hvor man kan være sårbar. Ikke mindst i en 
sammenhæng som denne, er underviserens opmærksomhed på at beskrive rammer, der tager hensyn 
til sådanne forhold, vigtigt.  
 
I nedenstående citater ser elever i 3. klasse tilbage og reflekterer over, hvordan det opleves at 
præsentere. Eleverne beskriver oplevelsen af, at det på den ene side er sjovt, men på den anden side, 
hvordan det også kan være ’irriterende’, og man kan blive nervøs og bange for, at publikum skal grine 
ad en, og man derfor føler sig eksponeret og udsat: 
 

Dreng: Jeg synes, det er lidt sjovt og nogle gange kan det godt være lidt irriterende. Det er sjovt, når folk 
hører efter og sådan noget, men når folk ikke hører efter, så er det lidt irriterende 
Pige: Det kan godt være lidt svært, og man kan godt blive meget nervøs, sådan ”åh nej, vil de andre nu 
grine”. Men jeg har ikke et så stort problem med det, fordi jeg prøver bare at hoppe ud i det også går det, 
som det går. 
Dreng: Jo, Det kan man godt hurtigt blive, nervøs. (Indskolingen f21) 

 
Elever fortæller her om, hvordan deres oplevelse har udviklet sig efterhånden, som de har opnået mere 
erfaring: 
 

Pige1: Jeg syntes, det var sådan lidt pinligt i starten sådan at skulle fremlægge det, men så sådan bagefter 
blev det okay, fordi det jo også var ens forældre. Og jeg synes også, vi har haft sådan okay lang tid (…). Men 
jeg synes, det har været sjovt at arbejde med, og man fik lært noget nyt med mørk og lys. 
Dreng: Det var sådan lidt pinligt allerførst, men bagefter så blev det bedre, men det tog også lidt lang tid 
(selve fremlæggelsen, red.) 
Pige2: Og man kunne også sige, at man tøvede lidt for meget for eksempel, hvis man var nervøs. 
Pige1: Jeg vil sige, det var sjovt at fremlægge for dem, men det er bare sådan lidt svært at fremlægge for 
dem i klassen. Altså, det var sjovt at øve det, men altså at man kunne godt sådan mærke, at det ikke sådan 
var rigtigt, fordi nogle gange pjattede man jo også sådan lidt. At det er sådan lidt mere ægte, når det er ens 
forældre, fordi så føler man sådan lidt mere, det gør jeg i hvert fald, at man har lidt mere sådan fokus, og at 
man ved, at de lytter, til hvad man siger og sådan noget. (Indskolingen f21) 
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Erfaringer gjort under omstændigheder, der bidrager til at opbygge og vedligeholde interesse gennem 
positive erfaringer, er således meget vigtigt. 
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4.-6. KLASSETRIN (MELLEMTRINNET) 
På mellemtrinnet er elevernes viden, færdigheder og kompetencer inden for deeper learning 
kompetencer ved, på en del områder, at være etablerede og sikre, i et omfang, der betyder, at de kan 
mestre dem og anvende dem bevidst og planlagt i forbindelse med problemløsning. I Dreyfuss & 
Dreyfuss’ terminologi kan man tale om, at de, lidt generelt betragtet, er i fasen for ’avanceret begynder’ 
og på nogle områder ’kompetent udøver’ i forhold til det at mestre fagligt indhold, lære kritisk tænkning 
og problemløsning, samarbejde, effektiv kommunikation, 
selvstyret læring og udviklingen af ’uddannelsesmindset’, hvor 
konteksten stadig spiller en rolle, men gradvist mindre. Sådanne 
udviklinger er naturligvis meget individuelle og afhængige af, 
hvilken viden, færdighed eller kompetence, der er tale om, idet 
der gennem skoletiden også kontinuerligt introduceres nye. 
 
Der sker en stadig erfaringsudvikling, og eleverne begynder på 
mange områder at kunne generalisere, og på den baggrund også 
overføre viden, færdigheder og kompetencer til andre kontekster. 
De begynder at kunne være mere selektive i forhold til, hvad der 
f.eks. er relevant eller mindre relevant. og de bliver derfor også mere kritiske og også selvkritiske. 
 
Også viden om, hvad der kan anses som gode eller anerkendte måder at løse opgaver på, er etableret 
(og i en fortsat proces), og det betyder, at eleverne begynder at se på deres produkter med et styrket 
kritisk blik. Erkendelsen af at deres præstationer 
vurderes af omverdenen begynder at være 
fremherskende. Samme blik kommer også til udtryk i 
form af selvkritik, idet eleverne retter dette kritiske blik 
mod sig selv og egne frembringelser og præstationer. 
Dette kan på den ene side godt bidrage positivt i forhold 
til interessen, men kan også i sin mere negative form, 
virke hæmmende og påvirke interessen negativt. Særligt 
kan dette for nogle elevers vedkommende forekomme, 
hvis det ytrer sig i form i konkurrence, som er en aktivitet 
som eleverne af forskellige årsager og i forskellige 
situationer forholder sig til på individuelle og 
modsatrettede måder, nogle med begejstring og glæde, 
andre med afstandtagen. Der er på alderstrinnet tegn på 
begyndende erkendelse af og viden om uddannelse og 
beskæftigelse efter skolen, og af hvordan deres 
interesser evt. vil kunne relateres til særlige 
uddannelses- eller jobtyper, selvom dette dog for mange 
stadig kommer til udtryk, som et utydeligt og diffust 
billede.  
 
I det følgende gives nogle eksempler fra de kvalitative 
interviews til belysning af udviklingen, hvad angår 
deeper learning kompetencer, samt hvad der støtter, og 
hvad der udfordrer disse. Afslutningsvis laves en 
opsamling samt en række opmærksomhedspunkter. 
 
 

Deeper learning kompetencer 
omfatter: 

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

Fra surveyen 
 
Elevernes svar i surveyen afspejler positiv 
udvikling, hvad angår tiltroen til egne evner, den 
overvejende andel svarer positivt, hvad angår 
oplevelsen af at være dygtig i skolen og til at 
løse opgaver: 
 
”Jeg synes, jeg er dygtig i skolen”: 

• Helt uenig: 3,9% 
• Delvis uenig: 5,6% 
• Hverken enig eller uenig: 27,0% 
• Delvis enig: 40,7% 
• Helt enig: 23,0% 

 
”Jeg synes, jeg er god til at løse de opgaver, vi 
arbejder med i projektarbejdet (LEAPS)”: 

• Helt uenig: 4,0% 
• Delvist uenig: 5,5% 
• Hverken enig eller uenig: 27,3% 
• Delvist enig. 42,3% 
• Helt enig: 21,0% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 4. – 9. 
klassetrin hele perioden. 
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BETINGELSER, DER STØTTER UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER (MELLEMTRINNET) 
Generelt er eleverne, som tidligere nævnt, positive i forhold til problemløsningsaktiviteterne i grupper, 
som de opleves danner en ramme for løsningen af opgaverne, der har mange positive potentialer. De 
fremhæver her samtidig også de udfordringer, der kan opstå, og de læringspotentialer dette danner 
ramme om. De beskriver, hvori vanskeligheder kan bestå, og også strategier for måder at løse dem på. 
Det afspejles i interviewene, f.eks. som i eksemplet nedenfor:  
 

Pige1: Jeg synes, det er bedst at arbejde i grupper, for man lærer at samarbejde og være sammen med 
andre mennesker end at lave det hele alene. Altså først så var det virkelig svært i starten at være i grupper, 
men nu sådan hvor vi allesammen næsten har prøvet at være sammen, så er det, man kender hinanden. 
For eksempel Dreng han er god til at tegne, Pige2 er god til sådan at finde idéer sådan, ja så kan man godt 
fordele opgaverne godt, så gruppen kan samarbejde bedre. 
Pige2: Det vi nogle gange bøvler med, det er, at man nogle gange er uenige om tingene, hvor man ikke er 
helt enige om, hvad man skulle lave. Og begge to har forskellige idéer, og så sidder man lige, og så til 
allersidst så er der en, som giver op med sin idé, så synes man, den anden idé er bedre, så får vi lavet den 
idé. 
Dreng: Altså det der er bøvlet ved gruppearbejde, det er, at man kan godt komme op og skændes om, hvad 
det er, man skal tage, fordi vi allesammen har forskellige idéer, som der kunne være rigtig gode, men som 
også kunne mislykkedes. Også det, der er bøvlet ved det, er også lidt, at vi skal på en måde også skynde os 
lidt, fordi nogle gange så har vi også en deadline, som vi skal nå. (Mellemtrinnet f21) 

 
Sammenlignet med indskolingen afspejler interviewene med 
eleverne på mellemtrinnet, at de er blevet mere erfarne og 
reflekterede, og også har et mere udviklet sprog for deres 
problemløsnings- og samarbejdsprocesser og for, hvordan de 
planlægger problemløsningen og løser uenigheder. Følgende 
eksempel belyser dette: 
 

Interviewer: Og når I nu laver de her præsentationer, hvordan 
planlægger I, hvem der skal sige hvad? 
Pige: Man plejer at lave sådan et talekort (til fremlæggelserne, 
red.), og så laver man sådan ”okay, du er måske meget skarp 
på det her område, så du kan måske sige det højt, for der er 
jeg ikke lige så god, og jeg er rigtig god til det her, så det kan 
jeg sige højt” 
Interviewer: Ja, så I fordeler det meget efter, hvem der er gode 
til nogle bestemte ting? 
Pige: Eller hvem der har lyst til at sige hvad, så spørger man 
”har du lyst til at sige det” og ”nej jeg vil gerne sige det der” 
(Mellemtrinnet f21) 

 
BETINGELSER, DER UDFORDRER UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
(MELLEMTRINNET) 
Selv om eleverne således generelt har en meget positiv tilgang til problemløsningen i samarbejde, og 
dette skaber gode udviklingsbetingelser, hvad angår deeper learning kompetencer, er der samtidig 
også udfordringer. Disse synes i nogen grad at være forbundet dels med de ydre krav, der opleves at 
være, og som kan komme til udtryk gennem f.eks. feedback eller forskellige former for kritik, dels med, 
at eleverne på dette trin i skolen netop grundet den større erfaringsverden har fået et skærpet kritisk 
blik, som de også retter mod sig selv og egne produkter og præstationer. Dette kan skabe nervøsitet. 
De følgende eksempler belyser forhold som disse. 
 

Fra surveyen 
 
Elevernes svar i surveyen afspejler positiv 
udvikling, hvad angår tiltroen til egne evner, 
den overvejende andel svarer, at de er helt 
eller delvist enig i f.eks. følgende spørgsmål: 

”Jeg synes, jeg er god til at skrive opgaver i 
forbindelse med projektarbejdet (LEAPS)” 
 
”Jeg synes, jeg er god til at lave 
præsentationer eller andre fremlæggelser i 
forbindelse med projektarbejdet (LEAPS)” 
 
”Jeg synes, jeg er god til at løse opgaver, selv 
om de er nye” 
 
Dette omfatter svar fra alle elever 4. – 9. 
klassetrin hele perioden. 
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Selv om feedback også kan opleves som positivt, kan det også rumme udfordringer. Feedback skal 
opleves som nyttigt og anvendeligt, samtidig fremgår det også, at kritik af ens produkter eller 
præstationer vil kunne opleves som personligt: 
 

Pige1: Når man får at vide, at man skal give hinanden feedback, så er det sådan lidt, jamen, jeg vil bare 
lave videre på mit projekt.  
Pige2: Når man har gjort det bedste man kan, og så kommer der nogen og siger, det ikke er godt nok, og du 
skal tænke over, hvad du siger….jeg hader feedback. 
Dreng: Der er et eller andet der … så nu skal du lige lave det. Og så står man bare der, jeg kan ikke lave 
mere. Jeg kan ikke se forskel på mit projekt før og efter (feedback, red.), fordi det er sådan.. På et 
tidspunkt, da vi sad og lavede noget, så sad jeg og lavede noget, og jeg lavede det også derhjemme, og der 
kunne jeg godt se, at der var lidt, men det er ikke sådan meget, så feedback gør ikke så meget, fordi 
normalt er der ikke mega mange fejl. Det er bare sådan, ”du mangler et komma der” eller ”du har lige 
stavet det der forkert”. Men man kan jo godt se, hvad der står. 
Pige1: Når man skal give feedback, så har man bare heller ikke lyst til at kritisere deres arbejde, som de 
har stået og lavet. Man gider ikke gøre dem kede af det eller sure: ”Jeg synes ikke lige det passer 
sammen”, og så bliver de sure og er sådan: ”Jo, det gør det”. (Mellemtrinnet f21) 

 
Præsentationerne udgør et væsentligt element i arbejdsprocessen, og giver mulighed for anerkendelse, 
men også for at skulle modtage kritik fra omverdenen. Den øgede selvkritik, der giver sig til kende på 
mellemtrinnet, kommer særligt til udtryk i forbindelse med præsentationerne, som nogle elever her 
beskriver det: 
 

Pige1: Man skal faktisk vise det her til nogen, så det gør, at man gerne vil gøre det flot. 
Pige2: Jeg føler man tænker mere over, hvad man laver. 
Pige1: Så det ikke ligner, det er et projekt, man ikke har brugt særlig lang tid på og det ligner, man slet ikke 
har lavet noget i timerne. Men at man faktisk kan se, at man har lavet noget. 
Pige2: Fx hvis nu man er i gang med at lave noget, og det så går rigtig godt, så føler jeg også bare, det er 
meget sjovere, når der kommer nogle andre, der skal se det, end kun klassen. 
Dreng: Også fordi, man har jo selv været med til at lave det, så.. (Mellemtrinnet f21) 
 
Interviewer: Hvis I sådan tænker tilbage, kan I så huske nogle kommentarer, I har hørt eller måske selv har 
fået, hvor I har tænkt: "Det der er faktisk noget vigtigt noget, når man laver en præsentation"? 
Pige1: Lidt mere punktummer eller kommaer eller store bogstaver. 
Pige2: Og så skulle vi også, hvad hedder det nu, tale højt, så de kunne høre os, for nogle gange taler vi 
meget lavt, fordi -  
Pige3: Fordi vi er nervøse. 
Pige1: Ja, jeg havde engang en, der sagde til mig, at jeg snakkede for lavt, fordi at jeg var nervøs, så ja. 
Pige3: Det er der mange der fik sådan, fordi de var meget nervøse at fremlægge. 
Pige1: I sidste forløb så kunne min makker ikke komme, og så var jeg bare sådan helt alene, og jeg vidste 
ikke, hvad jeg skulle gøre, så gjorde jeg bare noget, og så hjalp det på mig. Og så var jeg bare færdig med 
at præsentere alle mine ting, og så kiggede jeg på de ældres klasser, fordi at de har også lavet nogle. 
Pige3: Vi fik også nogle med tegninger sådan, hvordan sådan for eksempel at benene skal være større eller 
noget, snablen skal være mindre, ørene skal være større... (Mellemtrinnet f21) 
 
Pige: Da vi fremlagde i fjerde klasse, der synes jeg, det var bedre, på grund af der kom mennesker og gik 
rundt, og så var det ikke det samme, man sagde til alle, så vidste man, hvad man sagde, så man sagde 
nærmest stikord, hvor at man selv vidste, hvad man skulle sige. Og så til allersidst der gik vi også selv rundt 
over til de store klasser for at kigge, hvad de havde fremlagt. Men det var også sjovt, fordi man havde brugt 
lang tid på det, og man gerne ville have, at der var nogle andre, der gerne ville se, hvad man selv havde 
lavet. Men nu gør vi også nærmest det samme, men bare inde på Teams, hvor vores klasse var den første 
klasse her på skolen, der fremlagde over Teams, så derfor fik vi meget ros for det, vi gjorde det og sådan.  
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Pige: Vores klasse, så synes jeg, at vores klasse arbejder meget bedre, når der er pres, vi arbejder ikke 
meget bedre, når vi har meget tid. Vi kan bedst lave ting, når der er mere pres, du ved, at det bliver flottere, 
hvor vi synes det selv, og vi ikke har meget tid, men så når vi det, fordi at der bliver pres. Og det mest er, 
når man skal fremlægge, så bliver man meget nervøs for at glemme de ting, man gerne vil sige, men 
pludselig så kommer tingene helt af sig selv. (Mellemtrinnet f21) 
 

Men også de udfordringer, der er forbundet med dette, kan skabe udgangspunkt for vigtige 
læreprocesser, som kan få stor betydning for eleverne fremadrettet, læreprocesser forbundet med, 
hvordan man håndterer sådanne situationer. Som en elev beskriver, har han lært sig en ’teknik’ til at 
kunne lave fremlæggelser: 
 

Dreng: Hvad der er vigtigt, når man laver en præsentation, det er... Altså, jeg vil sige, at man bare skal være 
sig selv. Man skal bare slappe fuldstændig af, og man skal trække vejret. Min far han sagde selv til mig, at 
jeg skulle trække vejret, hvis det var, jeg var rigtig nervøs, og det gjorde jeg så, og jeg fik det meget bedre, 
og så forklarede jeg flere ting, og jeg lagde lidt mere på tingene og fordybede det lidt mere. (Mellemtrinnet 
f21) 

7.-9. KLASSETRIN (UDSKOLINGEN) 
I udskolingen har elevernes deeper learning kompetencer nu på mange områder udviklet sig til et trin, 
hvor man kan betegne dem som stærke og sikre. De har, generelt betragtet, udviklet sig til en form 
således, at eleverne kan tage dem i brug på tværs af kontekster, og 
selv planlægge og styre deres problemløsning og de opgaver, de 
stilles overfor. I Dreyfuss & Dreyfuss’ terminologi kan man tale om, at 
deres udvikling i forhold til det at mestre fagligt indhold, lære kritisk 
tænkning og problemløsning, samarbejde, effektiv kommunikation, 
selvstyret læring og udviklingen af ’uddannelsesmindset’ befinder sig 
i fasen kompetent udøver på vej mod at blive ’kyndig udøver’. Det er 
faser, hvor elevernes viden, færdigheder og kompetencer, på nogle 
områder, er baseret på så stor erfaring og så udviklet, at de kan 
begynde at bruge dem intuitivt og uden vejledning. 
Erfaringsudviklingen fortsætter og bidrager til at styrke det niveau, 
deres kompetencer har nået. 
 
Der er i udskolingen fra mange sider betydeligt fokus på elevernes valg efter grundskolen, dvs. valg af 
erhverv eller evt. uddannelse og ungdomsuddannelse. Deres viden om sådanne forhold er samtidig ved 
at få mere differentieret karakter, der, for en del elevers vedkommende, ytrer sig i form af bevidsthed 
om i, hvilke retninger valget af erhverv og uddannelse kan tænkes, at skulle gå. Dog er det langt fra alle, 
der har et klart billede af disse forhold og evt. uddannelsesvalg, der for nogle stadig forekomme lidt 
fjernt. 
 
Erkendelsen af at indsatsen, allerede i grundskolen, kan få en evt. senere betydning i sådanne 
sammenhænge, er dog til stede hos mange, og spiller en rolle i forhold til interessen på forskellige 
måder. Eleverne er blevet langt mere selektive, hvilket også kan betyde noget i forbindelse med 
gruppeaktiviteter, hvor nogle har en præference for at arbejde sammen med bestemte, fordi man ved, 
at det fungerer godt, eller fordi man er venner i det daglige. Dette er en faktor, der for nogle også kan 
betyde, at de foretrækker andre i gruppearbejdssammenhænge. 
 

Deeper learning kompetencer 
omfatter: 
 
•Mestre fagligt indhold 
•Kritisk tænkning og 
problemløsning 
•Samarbejde  
•Effektiv kommunikation 
•Selvstyret læring 
•Uddannelsesmindset  
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At skulle udvikle de kompetencer, der er behov for i projektarbejdet, er stadig, som i indskolingen, en 
proces, der kan være udfordrende, selvom der over tid udvikles viden, som betyder, at man kan 
håndtere processerne: 
 

Pige: Starten på et projekt er altid svær. I ottende synes jeg, det 
var svært, men i niende har det virkelig ikke været. Vi fik det 
overordnede emne, så lavede vi en brainstorm, og så kom alle 
ideerne bare flyvende. Derefter blev arbejdsprocessen hurtigt 
delt ud. Vi fik lavet rigtig mange ting i starten, hvor vi fik 
undersøgt en masse, og så skyndte vi os at komme hurtigt i gang 
med produktet. Det gik virkelig nemt. (Udskolingen f21) 
 
Dreng: Altså nogle gange, og det er så der, hvor det kommer ind 
igen, det der med, at man bliver sat ind med tilfældige, det er, at 
alle har en forskellig viden, så det kan være, der er nogle, enten 
så er der nogen, der allerede ved noget omkring det, eller også 
så finder man ud af det på nettet, eller også kan man lave nogle 
undersøgelser, eller også i nogle tilfælde finde om det i bøger, 
eller finde ud af om det i bøger. (Udskolingen f21) 

 
Pige: Nu hvor vi har LEAPS, så er vi ret vant til, at vi selv går i 
gang med opgaverne hurtigt. Nu hvor vi sidder på vores pladser, 
og vores lærere skal gennemgå noget, så synes jeg det tager en 
evighed! Men da vi ikke havde LEAPS, og da det gik sådan, så 
synes jeg det gik hurtigt! Men fordi vi selv er rigtig aktive, og når 
læreren de står og taler, så synes jeg, det går meget langsomt, 
og det er nok det kedeligste. (Udskolingen f19) 

 
BETINGELSER, DER STØTTER UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER (UDSKOLINGEN) 
Eleverne kan på dette klassetrin få lejlighed til at skulle anvende deres viden, færdigheder og 
kompetencer i forbindelse med projektopgaven på 9. klassetrin. Beskrivelsen fra nogle elever 
illustrerer, hvordan de netop overfører deres udviklede viden, færdigheder og kompetencer til den 
specifikke kontekst. Dette afspejler det generelle udviklingsniveau, karakteriseret ved at viden, 
færdigheder og kompetencer kan anvendes fleksibelt og kontekstuafhængigt:  
 

Interviewer: Når man nu skal planlægge sådan et projektarbejdsforløb, altså ja hvordan gør man det?  
Pige1: I min gruppe så startede vi med at lave problemstilling, og så lavede vi nogle underspørgsmål, og så 
delte vi dem op, og så hvis nu hver fik tre spørgsmål, og så skrev vi bare alt det undersøgelse, som vi havde 
lavet, og ja vi skrev egentlig bare vores sådan, vores research og sådan noget. Og så sørgede vi også til 
sidst, at hver lavede noget af vores sidste projekt, altså digtet og sådan noget. Det blev bare, ja det kom 
bare rent faktisk. 
Pige2: Altså i min gruppe så gjorde vi det samme Vi havde jo på forhånd problemstilling og 
arbejdsspørgsmålene og så delte vi arbejdsspørgsmålene op imellem mig og så min makker. Og så 
arbejdede vi lidt med det, og når vi så kunne se jamen hey, jeg har egentlig skrevet det meste færdigt, så 
passede det også nogenlunde, så passede det i hvert fald nogenlunde med at den anden også var sådan 
nogenlunde færdig. Og så begyndte vi sådan at rette og så kunne vi så sige til hinanden de sidste par dage, 
jamen så når vi, hvis vi så skal være nogenlunde færdige, så gik vi hen og arbejdede lidt mere på produktet. 
Men jeg synes egentlig også vi var gode nok til ligesom, at vi også havde sat nogle dage af privat til, hvis vi 
nu ikke havde nået nok i skolen og sådan nogle ting. jeg tror egentlig at det mig og min makker gjorde, det 
var at vi bare aftalte det, så hvis, skal vi ikke lige starte op på torsdag med produktet? Så var det jo det, vi 
ikke gjorde, og vi skulle blive enige om det. (Udskolingen f20) 

 

Fra surveyen 
 
Elevernes svar i surveyen afspejler positiv 
udvikling, hvad angår mestringen af 
vigtige kompetencer i 
samarbejdsrelationer, evnen til at tage 
hensyn til og respektere andres meninger 
og tanker, men også at dette er i en 
udviklingsproces. Dette fremgår af 
besvarelserne af, hvor vidt de er enige i 
spørgsmålet: ”I projektgruppearbejdet 
(LEAPS) føler jeg, at mine tanker og 
meninger bliver respekteret”. Mange 
svarer positivt, men nogle er ikke helt 
enige: 

• Uenige: 4,2% 
• I mindre grad: 10,7% 
• I nogen grad: 31,0% 
• I høj grad: 38,1% 
• I meget høj grad: 16,0% 

 
Tallene omfatter svar fra alle elever 4. – 9. 
klassetrin hele perioden. 
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Beskrivelsen afspejler tillige, at oplevelsen af relevans er en vigtig drivkraft, særligt på disse trin i 
skolen. De har arbejdet med selvvalgte emner, og disse peger i retning af, at elevernes interesser på 
dette alderstrin retter sig mod den verden og det samfund, de er en del af og det at tage ansvar for 
dette: 
 

Pige1: Vores overordnede emne var verdens problematikker, og min gruppe og jeg valgte sådan at snakke 
om ligestilling, altså med helt forskellige lande, hvor vi også sammenlignede Danmark med Mellemøsten, 
og til vores produkt så valgte vi også at lave en animationsfilm igen, og med symboler og sådan noget.  
Pige2: Min gruppe der valgte, vi at tale om børneslaveri og børnearbejde, og der kom vi jo ind på også, hvad 
forskellen er på børneslaveri og børnearbejde, altså hvad problematikkerne er ved det, men samtidig også 
sådan, hvorfor man måske kunne vælge at sende sit barn ind i sådan noget her. For nogle gange, det er jo 
ikke fordi at barnet er forældreløst, og det er jo fordi, at det er forældrene, der har brug for de ekstra penge. 
Pige2: Så vi kom lidt ind på de forskellige former og problematikker og grunde. (Udskolingen f20) 

 
Problemløsningen i samarbejde danner således fortsat en ramme med mulighed for den videre 
udvikling af den viden og de færdigheder og kompetencer, eleverne på dette tidspunkt har udviklet. 
Dette afspejler sig i alle faserne, herunder også i forberedelsen af præsentationer for forældrene, som 
det kommer til udtryk i dette eksempel: 
 

Dreng1: så fik vi sådan en hel tavle hver alle, og så kunne man sætte ting op, det var for sådan, jeg tror det 
var for, hvad man havde lært i et eller andet, og så kunne man hænge papir op og alt sådan noget på dem 
og forklare, så kom forældre og så gik de rundt og spurgte om, hvad det var og sådan. 
Dreng2: Så lavede man sådan en stor planche med. Eller sådan jo, eller en opslagstavle, hvor der hang alle 
mulige opgaver, man kunne forklare noget om (…). Så sad man i sådan, der er jo fire hjørner, så sad man 
en i hvert hjørne og så skiftede man så, og så havde man 30, nej 20 minutter eller sådan noget. Så kunne 
man tale i tretten minutter eller femten minutter og så sagde læreren lige… 
Dreng1: Nogle få ekstra ting, hvis man havde glemt noget. 
Dreng2: Eller holdt pause og sagde ”det har det har” et eller andet ikke? Men det meste det var noget man 
selv havde stået for og skrevet ”hvad vil jeg sige” og hvad/ hvilken rækkefølge skal det være, og hvilke fag, 
og hvilke opgaver. 
Dreng1: Ja, det brugte vi også sådan en uge på at øve os klar til, for at vi ligesom ikke bare stod. 
(Udskolingen f20) 
 

Fremlæggelserne er vigtige kontekster for læreprocesserne, eleverne beskriver, hvordan de arbejder 
meget fokuseret, og kan samtidig også opleve det positive potentiale i at være flere i gruppen, der kan 
hjælpes ad og støtte hinanden:  

 
Interviewer: Ja, hvordan har I det med at lave sådan nogle præsentationer der? Hvordan synes I det er? 
Dreng1: Altså første gang, der er det sådan lidt mærkeligt, fordi at normalt der et det jo læreren, der siger, 
det går dårligt, eller det går godt og sådan, nu skulle man selv sådan ”det går fint nok, og jeg har lavet det 
her” og alt sådan noget. 
Dreng2: Det er sådan lidt at skulle øve sig op til, fordi man har aldrig prøvet det før, så man ved ikke rigtigt, 
hvordan det kommer til at gå og hvordan ligesom foregår helt præcist selvom man har fået det forklaret 
mange gange, men når man var inde i det, så var det jo ikke så svært, man skulle jo bare, det var jo bare 
ens forældre og ens lærer, som man alligevel har haft hele året eller det halve år, som man så skal kunne 
forklare, og så har man jo en bog klar med alle de forskellige ting og ved, hvad man skal sige sådan. 
(Udskolingen f20) 

 
Dreng: Ja, og det er også noget, man kan bruge, og det er det, der er godt ved at være i grupper. Det kan 
ikke være - det kan godt være, at der er en, der kan det meste, men hvis man har forskellige evner, du ved, 
der er nogen, der er god til.. Der er en, der er god til noget den anden ikke er, så er det nemmere at fordele 
rollerne. (Udskolingen f19) 
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BETINGELSER, DER UDFORDRER I FORBINDELSE MED UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING 
KOMPETENCER (UDSKOLINGEN) 
I udskolingen bliver eleverne gradvist mere og mere orienterede mod den tilværelse, der venter efter 
skolen, dvs. de bliver optaget af erhverv og uddannelse og af omverdenens problemer mere generelt. 
Skolens indhold vurderes i forhold til sådanne faktorer, som aktiviteterne både skal opleves at være 
relevante og spille en positiv rolle i forhold til, og som derved også spiller en vigtig rolle. Nogle elever 
fremhæver, i det perspektiv, de positive sider, som en mere fagopdelt undervisning synes at have, som 
eleverne oplever det. Muligheden for at kunne have indflydelse på emner fremtræder i den forbindelse 
væsentligt. Elever i LEAPS-projektet, der de første skoleår har oplevet, hvad man kan betegne som en 
traditionel fagopdelt undervisning, sammenligner i interviewene med denne form for undervisning, og et 
brud hermed, kan også for nogle synes at repræsentere udfordringer. Dette beskriver nogle elever: 
 

Dreng1: Det er en stor ændring som LEAPS, det er meget tid, der bliver taget ud, hvor at man arbejder med 
et specifikt emne. Hvis det ikke er et emne, som er super interessant eller sådan noget. 
Dreng2: Så er det lang tid, man bruger på sådan noget, man ikke synes er særlig sjovt. 
Pige: Jeg tror også, jeg ville foretrække mere normal sådan undervisning, som vi havde før LEAPS, men 
stadigvæk med lidt sådan nogle små projekter. (Udskolingen f21) 
 
Dreng1: Vi skal sådan fremlægge fordi, men vi lærer meget af det, og det er også godt at lære, men jeg, og 
ligesom der også er mange andre, der synes, så synes jeg, det er stadig lidt svært at fremlægge foran andre 
mennesker. 
Pige: Ja, jeg kan huske sådan en lang periode især i starten, så ville jeg meget hellere sådan have normale 
fag, fordi jeg følte, jeg sådan fagligt fik mere ud af det, men på den anden side, så er jeg, ligesom Dreng1 
siger, det der med at så lærer man ligesom at præsentere og arbejde sammen med andre, og det er jo 
sådan, ja det er det, jeg synes, der er godt ved LEAPS på den måde 
Dreng2: Jeg ville nok også en blanding (mellem LEAPS og fagopdelt, red.), men mere hen ad det normalt 
faglige. 
Pige: Ja. 
Dreng2: Det er bare fordi, jeg bedre kan lide, altså jeg vil sige, når du får det sociale fra LEAPS og det 
faglige fra det normale, så synes jeg, det er en god kombination. (Udskolingen f21) 

 
Netop den proces, der i udskolingen finder sted mod at skulle vælge erhverv og evt. få adgang til en 
uddannelse, er noget eleverne gør sig mange tanker om, og det samme gælder også i deres familier, 
hvilket i udskolingen sætter sig igennem blandt nogle elever, også i forbindelse med vurderingen af 
LEAPS. Nogle elever beskriver: 
 

Pige1: Jeg vil nok også helst have normal skole, fordi jeg føler heller ikke, det der LEAPS har lært så meget, 
jeg synes bare, det er spild altså sådan, fordi jeg synes ikke, vi har sådan, ja vi har ikke rigtig, jeg har ikke 
lært noget, på det der LEAPS-halløj. 
Pige2: Altså jeg vil også helst have normal skole, nogle gange kan man ikke engang mærke, der er LEAPS, 
og andre gange så er det sådan der, så bliver det sådan rykket rundt på skemaet og sådan noget, og så det 
emne, vi lærer om, er for det meste sådan, ligesom det der med fisk der er det sådan, hvis du interesserer 
dig for fisk, er det spændende, men hvis du ikke interesserer dig for fisk, altså så er det jo ikke spændende. 
Dreng: Det har også været sådan, at altså der er flere forældre, som der har været: "Hvorfor er der LEAPS, 
for det gør ikke nogen forskel, altså I spilder tid på LEAPS, hvor at det kan gøre, at den uddannelse I nu 
gerne vil have, at de får mindre ud af den, får sværere ved at tage den på grund af LEAPS", fordi der er flere 
gange, hvor der er huller på fem måneders tid, hvor vi ikke laver noget med LEAPS at gøre. (Udskolingen 
f21)  
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UDVIKLINGEN AF DEEPER LEARNING KOMPETENCER - OPSUMMERENDE 
I LEAPS projektet defineres deeper learning kompetencer som omfattede udvikling inden for de seks 
dimensioner, hhv.: mestre fagligt indhold, kritisk tænkning og problemløsning, samarbejde, effektiv 
kommunikation, selvstyret læring og uddannelsesmindset (der er karakteriseret ved: oplevelse af tilhør 
til skolen, tiltro til egne evner, tro på egen udvikling gennem indsats og oplevelse af, at det man 
arbejder med, betyder noget for en). LEAPS pædagogikken, med elevernes samarbejde om 
problemorienteret opgaveløsning som omdrejningspunkt, rummer et potentiale for udviklingen inden for 
disse dimensioner. De elementer i den kvantitative undersøgelse, der kan belyse det, peger i den 
retning. Eleverne svarer positivt i forhold til tiltro til sig selv i skolekonteksten, og mange svarer også 
positivt til spørgsmålet, om de synes om at arbejde i grupper. 
 
De kvalitative data kan belyse de processer, en sådan udvikling af deeper learning kompetencer 
udspiller sig gennem, og dermed også LEAPS aktiviteternes potentialer, såvel som mulige udfordringer, 
hvad angår sådan en udvikling. Eleverne skal, i selvstyrede arbejdsprocesser, løse selvvalgte problemer 
i grupper inden for en given temaramme. Opgaveløsningen skal munde ud i et produkt, der 
præsenteres for et publikum, der kan stille spørgsmål og give feedback. Samarbejdet omkring 
problemløsning fremtræder her som en ramme, der rummer gode muligheder for netop udviklingen af 
de typer viden, færdigheder og kompetencer, som deeper learning kompetencer omfatter. De kvalitative 
data viser herom: 
 
INDSKOLINGEN 
I indskolingen skaber problemløsningen en ramme, der støtter interesse og deltagelse, og hermed 
positiv identifikation med skolekonteksten. Det er en ramme, der støtter refleksioner, udviklingen af 
viden (fagligt såvel som socialt), og mestringen af denne viden, samt tillige begyndende kompetencer i 
forhold til samarbejde. På dette trin i elevernes udvikling, der i Dreyfuss & Dreyfuss’ terminologi 
betegnes ’novice’, er der stort behov for, at aktiviteter har rammer, der definerer såvel de faglige 
opgaver, trin eller elementer i disse, som samarbejdsrelationerne samt have adgang til støtte hos 
underviserne i forbindelse med de udfordringer, der kan opstå. Her kan formidling af ’strategier’ til 
håndtering af f.eks. feedback, og andre af de grupperelaterede aktiviteter, udgøre en god støtte for 
eleverne ved at lægge rammer, og derudover ved samtidig at rumme eller definere grundideer og 
principper i en aktivitet (som f.eks. feedback, hvad den går ud på, og hvad der er vigtigt). Særligt 
gruppeprocesserne fremtræder som et tema, der kan skabe udfordringer for eleverne på dette trin i 
denne type aktiviteter, og udgør et særligt udviklingsmæssigt fokuspunkt. 
 
MELLEMTRINNET 
På mellemtrinnet har eleverne udviklet viden, færdigheder og kompetencer, der betyder, at de arbejder 
selvstændigt med opgaveløsning, og de ved, hvilke del-aktiviteter disse omfatter. I Dreyfuss & Dreyfuss’ 
terminologi befinder de sig på det trin, der kan betegnes som ’avanceret begynder’ på vej mod at blive 
’kompetente udøvere’. Hvor fokus i indskolingen, i nogen grad, syntes at være samarbejdsprocesserne i 
sig selv, bliver fokus nu i højere grad spørgsmålet om den indholdsmæssige dimension og at opnå 
kvalitet i produkterne. Dette giver sig til kende som udvikling, hvad angår selvkritik, der blandt andet 
kommer til udtryk, når eleverne skal præsentere deres produkter for andre. Nogle kan opleve det som 
udfordrende, hvilket netop kan forstås som begrundet i, at de har udviklet et kritisk blik, der på den ene 
side kan ses som det, der kan bidrage til viden, færdigheder og kompetencer i problemløsningen, men 
som de på den anden side også retter mod sig selv, med de konsekvenser det kan give i form af 
selvkritik. 
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UDSKOLINGEN 
I udskolingen er eleverne (generelt betragtet) nået til det udviklingstrin, hvad angår deeper learning 
kompetencer, der i Dreyfuss & Dreyfuss’ terminologi kan karakteriseres som på vej mod at kunne blive 
’kyndige udøvere’. De kan generelt arbejde meget selvstændigt med opgaver og ved, hvordan de kan 
håndtere gruppeprocesser af forskellig art. De kan indhente, bearbejde og forholde sig kritisk til 
informationer, formidle dem mv. Eleverne begynder på dette trin at orientere sig gradvist mere og mere 
mod ungdomslivet og mod voksenlivet med valg af beskæftigelse og uddannelse. Dette betyder også, at 
oplevelsen af emners relevans i et sådant perspektiv bliver centralt, såvel set i forhold til den verden og 
omverden, de oplever sig som en del af og (med)ansvarlige for, som i forhold til konkrete forestillinger 
om evt. beskæftigelse i et fremtidsperspektiv. Udfordringer i skolen kan være forbundet med netop at 
skabe oplevelsen af en sådan relevans. Med elevernes nu mere selektive tilgang til aktiviteter er denne 
afgørende for interessen, ligesom også oplevelsen af at mestre viden, færdigheder og kompetencer, at 
kunne arbejde selvstændigt, betyder, at behovet for at opleve, at rammerne giver mulighed for det, er i 
særlig grad vigtigt at tilgodese. 
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KONKLUSIONER 
 
Følgeforskningen, der er tilknyttet LEAPS- projektet, har, som tidligere beskrevet, som formål at 
fokusere på elevernes interesseudvikling, og de dele af deres læreprocesser, der relaterer til generelle 
kompetencer (deeper learning kompetencer) i tilknytning til projektets aktiviteter i LEAPS konteksten.  
Der fokuseres således på dimensionerne: 

• interesse generelt. 
• interesse i naturfag.  
• udviklingen af generelle kompetencer eller dybdelærings-kompetencer, i projektet 

begrebsliggjort ved ’deeper learning kompetencer’. 
 
Samlet set viser følgeforskningen om LEAPS, i den periode rapporten dækker, at den særlige 
pædagogik, der har problemløsning i samarbejde om virkelige problemer som vigtigt 
omdrejningspunktet, fungerer som en kontekst, der har gode potentialer for at støtte og styrke 
elevernes udvikling af såvel interesse for skolen generelt, som for naturfagsområdet, og for udviklingen 
af deeper learning kompetencer. Der er naturligvis også udfordringer.  
 
Vi uddyber i det følgende følgeforskningens konklusioner sat i relation til de tre ovenfor nævnte 
hovedtemaer. 
 
Den kvantitative del af følgeforskningen kan belyse temaerne og deres udvikling mere generelt og i 
forhold til omfang blandt alle elever på projektskolerne i perioden. Den kvalitative del kan ikke belyse 
omfanget af ’interesse generelt’, ’interesse for naturfag’ eller ’deeper learning kompetencer’, men 
derimod processer, karakteristika og udviklingsmæssige vilkår. 

INTERESSE GENERELT 
DE KVANTITATIVE DATA 
De kvantitative data vil blive gennemgået i forhold til fundene omkring interesse generelt for 
skolekonteksten på både mellemtrinnet og udskolingen, samt samlende perspektiver. 
 
Vi kan se tre centrale fund, når vi taler om LEAPS-elevernes interesse generelt for skolekonteksten: 

1. LEAPS-eleverne (både drenge og piger) er positive i forhold til LEAPS, som en kontekst for deres 
uddannelse og læring. 

 
Dette fund er understøttet af mange forskellige variable i datasættet, og generelt så kan vi se, at 
korrelationen med LEAPS-aktiviteterne og den generelle interesse for skolens aktiviteter er høj. Tingene 
hænger desuden sammen systemisk, en LEAPS-elev (dreng/pige), der er glad for skolens aktiviteter, er 
glad for alle skolens aktiviteter. Samtidigt så vi i E21, at mellemtrinnets elever er meget mere 
påvirkelige på ændringen af skolekonteksten, end vi så i udskolingen.  

2. LEAPS-eleverne (og forskelle imellem drenge og piger) viser nogle af de samme karakteristika 
omkring den generelle interesse for skolekonteksten, som vi kender fra andre undersøgelser. 

 
I forbindelse med de forskellige variable kan vi se ’typiske’ forskelle imellem drenge og piger bl.a. i 
forhold til evnerne i skolen, hvor drengene er mere positive omkring egne evner end piger. Vi ser også, 
at pigerne er lidt mere positive i forhold til arbejdet med LEAPS end drengene. Det interessante er, at vi 
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ikke ser store udsving LEAPS-skolerne imellem i forhold til disse fund. Vi kan dog se en generel nedgang 
i interessen for skolekonteksten for alle elever i løbet af skoletiden. Dette er et velkendt fænomen 
kendt fra andre større undersøgelser: jo mere eleverne bliver i skolen, jo mindre begejstrede bliver de 
for den.  

3. LEAPS-eleverne på mellemtrinnet er følsomme i forhold til ændringen af deres 
undervisningskontekst. 

 
Dette er på den ene side et negativt fund, da vi kan se, at spørgeskemaundersøgelsen har et markant 
mindre positivt billede i E21 end de forrige år. På den anden side, og måske de mere metodiske, er det 
godt, at vores variable påvirkes af ændringer i skolekonteksten, da corona-situationen må siges at være 
en voldsom ændring i mellemtrins elevernes skoledag og generelle trivsel og interesse for skolen. 
LEAPS-eleverne i udskolingen udviser ikke sammen markante fald i E21. Muligvis har ændringen af 
undervisningskonteksten ikke haft en så umiddelbar indflydelse på svarmønsteret, som vi så på 
mellemtrinnet. 
 
DE KVALITATIVE DATA 
De kvalitative data viser følgende om den generelle interesse for skolen på de tre trin: 

INDSKOLINGEN 
Den generelle interesse fremtræder i indskolingen gennemgående positiv blandt eleverne, hvis 
beskrivelser overvejende udtrykker en positiv tilgang til skolens aktiviteter. Dette giver sig til kende i en 
nysgerrig og åbent undersøgende tilgang. Eleverne er i en begyndende fase af udviklingen af den viden 
og de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse problemer i samarbejde 
(novicer). Samarbejde omkring problemløsning fungerer som en god kontekst for udfoldelse, udvikling 
af og fastholdelse af interesse. Oplevelsen af fællesskab er en væsentlig drivkraft. Gruppeaktiviteterne 
kan desuden også virke støttende i forhold til etablering af et inkluderende miljø. 
 
Undervisernes facilitering, i form af at tilpasse aktiviteterne til elevernes niveau, skabe forståelige og 
eksplicitte rammer for aktiviteterne og være til stede til at kunne bidrage ved gruppeprocesser og 
løsning af udfordringer ved opgaveløsning, er i særlig grad vigtigt. Eleverne kan på dette trin drage 
særlig nytte af anvisning af ’værktøjer’ i form af metoder, modeller og strategier vedr. 
opgaveløsningerne. 
 
MELLEMTRINNET 
Den generelle interesse for skolen på mellemtrinnet synes stadig i høj grad at blive udviklet gennem de 
samme forhold som i indskolingen, eleverne har stadig en naturlig nysgerrighed overfor forhold i deres 
omverden generelt. Den øgede viden og bevidsthed, om den verden de lever i, og som de er del af, 
betyder samtidig, at den oplevede relevans bliver mere væsentlig. Det er vigtigt at forbinde de temaer, 
der arbejdes med fænomener, der spiller en rolle for eleverne, hvad enten dette er i de nære 
omgivelser (f.eks. familie og venner), lidt fjernere (på samfunds og verdensplan) eller på et mere 
personligt plan. De bliver samtidig, som følge af deres øgede viden, mere kritiske overfor egne og 
andres produkter, hvilket kan spille en positiv rolle i udviklingen af dem. I gruppesammenhænge i 
forbindelse med samarbejdet omkring problemløsning, kan den øgede evne for kritik og dermed også 
for selvkritik for nogle betyde, at der udvikles nye udfordringer i forhold til at skulle præsentere 
produkter for andre. 
 
Elevernes øgede kompetencer giver dem også øget behov for selvstændighed i opgaveløsninger, men 
der er stadig behov for, at underviserne spiller en vigtig rolle i forbindelse med aktiviteternes rammer. 
Den større grad af bevidsthed om krav til opgaveløsninger skaber samtidig en større grad af selvkritik 
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blandt eleverne, der kan sætte sig igennem ved f.eks. præsentationer. Fortsat udvikling af tiltro til egne 
evner er væsentligt, og f.eks. det at øve konstruktiv respons, guidet af metoder og underviser, spiller 
her en rolle. 
 
UDSKOLINGEN 
Elevernes generelle interesse i udskolingen retter sig gradvist mere og mere mod tiden, der følger efter 
folkeskolen, på bekostning af interesse for netop skolens aktiviteter. Eleverne bliver på nogle måder 
mere selektive i forhold til, om de fag og aktiviteter, de deltager i, er nogle, der opleves at spille en rolle 
efter skolen. I samarbejdet omkring problemløsning arbejder eleverne nu meget selvstændigt med 
løsningen af problemer i samarbejde. De er også i nogen grad mere selektive, hvad angår præferencer 
for samarbejdsrelationer. 
 
Deres opmærksomhed rettes i stigende grad mod livet efter skolen, og det at sikre oplevelse af 
relevans i forhold til det, der optager dem, er vigtigt. Interessen er dog til stede, når emner forbindes 
med emner, der oplever som relevante i tilværelsen generelt, hvad enten dette er relateret til deres eget 
personlige liv, eller det er den sociale omverden. 

INTERESSE INDENFOR NATURFAGSOMRÅDET 
DE KVANTITATIVE DATA 
Naturfagsområdets konklusioner relaterer sig til de respektive indeks for målingen af dette på 
henholdsvis mellemtrinnet og i udskolingen. Konklusionerne er derfor samlet i konklusioner på 
henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen, men også med samlende perspektiver.  
 
NATURFAGSOMRÅDET PÅ MELLEMTRINNET (4.-6. KLASSE) 
Vi vil fremhæve tre spændende fund, som er trådt frem i analysen af indeksene for elevernes interesse 
for naturfagsområdet på mellemtrinnet. 

1. LEAPS-elever (drenge og piger) er lige interesseret i naturfagsområdet på mellemtrinnet.  
 
Dette fund, eller snarere manglen på en forskel, er uhyre væsentligt, og kan naturligvis potentielt 
tilskrives mange forskellige forhold om LEAP-konteksten. Men der er ingen statistisk signifikant forskel 
imellem drengene og pigernes indeks på naturfagsområdet, både i forhold til indekset om interesse for 
naturfagsområdet i skolekonteksten og vaner omkring naturfagsområdet uden for skolekonteksten.  

2. LEAPS-elevers interesse for naturfagsområdet er følsom i forhold til ændringen af 
undervisningskonteksten. 

 
Vi kan se, at LEAPS-elevernes indeks for naturfagsområdet på mellemtrinnet falder markant i graden af 
positivitet. Med andre ord, deres angivne interesse påvirkes af ændringerne af undervisningens 
kontekst og måske muligheden for at bedrive god ’analog’ undervisning.  

3. LEAPS-elevernes interesse for naturfagsområdet på mellemtrinnet falder i takt med årgangene.  
 
Det positive indeks omkring elevernes interesse for naturfagsområdet i skolekonteksten på 
mellemtrinnet falder i takt med årgangene. Dette forhold er kendt fra andre større undersøgelser. 
Indekset ift. vaner omkring naturfagsområdet falder ikke i samme grad.  
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NATURFAGSOMRÅDET I UDSKOLINGEN (7.-9. KLASSE) 
Vi vil ligesom på mellemtrinnet fremhæve tre væsentlige fund om LEAPS-elevers interesse for 
naturfagsområdet i udskolingen. 

1. LEAPS-elever (både drenge og piger) er lige positive i forhold til vigtigheden af naturfagene og 
betydningen udover skolen. 

 
Dette fund, der er muligt pga. de tre nuancerede naturfagsindeks, nuancerer forståelse af LEAPS-
elevernes interesse for naturfag. Sat på spidsen kan vi se det enorme potentiale, der er i elevernes 
oplevede betydning og vigtighed af naturfagsdomænet. Måske bliver udfordringen at fastholde 
betydningen og oplevelsen af vigtigheden af denne kobling og forståelse af naturfagsdomænet ind i 
ungdomsuddannelserne.  

2. LEAPS-elevernes interesse for naturfagsdomænet og koblingen til undervisningskonteksten er 
mere stabilt end på mellemtrinnet. 

 
Det er interessant at se, at de fald, vi ser i interessen for naturfagsdomænet på mellemtrinnet, ikke er 
at finde i udskolingen. Det overordnede positive niveau er dog mindre, men relativt stabilt, når vi kigger 
på de respektive årgange, hvilket gælder alle tre indeks. Vi kan også se, at udskolingens indeks for 
naturfagsområdet ikke påvirkes af situationen i E21.  

3. Blandt LEAPS-eleverne i udskolingen er det drengene, der er mest positive i forhold til 
interessen for naturfagsdomænet.  

 
I forhold til de tre indeks ser vi det velkendte mønster også set i andre større undersøgelser, at 
drengene angiver den højeste positive interesse for naturfagsdomænet i skolen. Men det spændende 
er her, at drengene og pigerne er lige positive i forhold til betydningen og vigtigheden af 
naturfagsdomænet (fund 1). Med andre ord (når man inddrager tidligere fund i konklusionen), er der 
måske et potentiale for pigernes interesse for naturfagene, når det kobles til LEAPS-aktiviteten, (hvor de 
var de mest positive).  
 
DE KVALITATIVE DATA 
INDSKOLINGEN 
Eleverne udtrykker generelt stor interesse for og nysgerrighed overfor aktiviteter med et naturfagligt 
indhold. I en del af de eksempler, de nævner, indgår ’naturfag’ og ’natur og teknologi’ som integreret 
element i det overordnede tema. 
 
Størstedelen, af de interviewede elever, er i, det man kan betegne som, en første initierende fase af 
udviklingen af interesse inden for naturfagsområdet, dvs. der er, blandt mange, endnu ikke etableret, 
det man kan betegne som, stabil interesse inden for fagområdet. 
 
Mange elever forbinder ikke fagområdet med deres, på dette alderstrin meget begyndende, 
overvejelser over fremtidige valg af beskæftigelse eller uddannelse, der også stadig er diffuse. 
 
MELLEMTRINNET 
Eleverne på mellemtrinnet har udviklet styrkede kompetencer for at kunne undersøge og forstå 
fænomener i deres omverden af naturfaglig karakter. De har også en stor interesse i temaer, der 
opleves som relevante for dem, personligt eller samfundsmæssigt. Det er derfor væsentligt, at 
begrunde de temaer, der vælges for dem sådan, at denne relevans er tydeligt. 
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Der ses hos nogle elever en begyndende stabil interessedannelse, dvs. at naturfaglige temaer, hos 
nogle allerede nu, er ved at etablere sig i en mere personlig form. Væsentligt er her oplevelsen af 
succes, at kunne mestre, samt også opgavetyper, der opleves interessante og med en passende 
udfordring. Hos andre fremtræder interessen stadig som i dens tidlige faser, men netop den 
problemorienterede arbejdsform giver god mulighed for, at alle elever, uanset fagligt niveau og grad af 
interesse for naturfaglige fænomener, vil kunne finde relevans i det på hver deres måde. 
 
UDSKOLINGEN 

- I kraft af bevægelsen over mod valget af mulig beskæftigelse efter grundskolen og valg af 
uddannelse på dette alderstrin, påvirkes også interessen for det naturfaglige område. 

- Dette kan afspejle sig i på den ene side, hvis man gerne vil vælge en sådan retning efter 
grundskolen, en styrket interesse, grundet i en oplevet styrket relevans. 

- Eller det kan modsat også ytre sig i en svækket interesse for det naturfaglige område, hvis ikke 
dette umiddelbart opleves som så relevant i forhold til ens faglige valg efter grundskolen. 

DEEPER LEARNING KOMPETENCER 
DE KVANTITATIVE DATA 
Fundene, omkring deeper learning kompetencer fra spørgeskemaundersøgelsen, vil blive dækket i tre 
hoved fund, der går på tværs af mellemtrinnet og udskolingen. 

1. LEAPS-eleverne er positive omkring at arbejde med projekter i tilknytning til LEAPS-aktiviteterne. 
 
Fundet synes måske lidt indlysende, men når vi kigger på de mange variable omkring gruppeprocesser, 
LEAPS-aktiviteter og beslægtede variabler, så er der kun et positivt billede at spore. Gruppeprocesser er 
indikeret som værende positive, og LEAPS-eleverne tilkendegiver positivt på spørgsmål vedrørende 
LEAPS-redskaber og begreber. Med andre ord LEAPS-eleverne er positive i forhold til LEAPS-konteksten 
og projektarbejdsformen. 

2. LEAPS-eleverne angiver lige positive grader af deeper learning kompetencer, hvad enten de er 
drenge eller piger på mellemtrinnet. 

 
Dette fund er interessant, da det både understøtter tesen om, at drenge og piger potentielt får lige 
meget ud af LEAPS-konteksten. Vi kan ikke se forskelle i deres selvangive niveauer i forhold til de 
forskellige items, der omhandler deeper learning kompetencer. Eksempelvis er drenge og piger lige 
positive i forhold til at finde løsninger på problemer. I udskolingen er der en vis differentiering i forhold 
til enkelte deeper learning items.  

3. Enkelte deeper learning kompetencer gennemgår en positiv udvikling i løbet af årgangene, men 
ellers er de ret stabile i projektperioden. 

 
Vi ser ikke så mange udsving i forbindelse med de enkelte items for deeper learning kompetencer. 
Enkelte items bliver mere positive i projektperioden (Rolle_gruppe_LEAPS eksempelvis). Men graden af 
stabilitet må også siges at være et positivt resultat, da eleverne angiver stabile kompetencer inden for 
de mest grundlæggende elementer af LEAPS-konteksten.  
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DE KVALITATIVE DATA 
INDSKOLINGEN 
I indskolingen er elevernes udvikling af deeper learning kompetencer, sådan som de defineres i 
projektet, på et begyndende trin. Man kan, bredt betragtet, om dette trin bruge betegnelsen ’novicer’, 
selvom der naturligvis er stor variation eleverne imellem og i forhold til forskellige typer viden, 
færdigheder og kompetencer. Meget drejer sig om at tilegne sig og udvikle de helt grundlæggende 
færdigheder, der er nødvendige for at kunne samarbejde i grupper, løse problemer, præsentere mv., og 
løsningen af problemer i samarbejde er en potentiel meget stærk kontekst for sådanne udviklinger. Idet 
netop samarbejde også spiller så vigtig en rolle i LEAPS pædagogikken, er det væsentligt at være 
opmærksom på at sikre at gruppesamarbejdet fungerer positivt, da muligheden for at kunne opleve sig 
som ekskluderet er til stede. Eleverne har stor gavn af en rammesætning af aktiviteter, der gør det 
overskueligt for dem, hvad de skal, dette kan have form af ’værktøjer’, eller beskrevne metoder eller 
fremgangsmåder (’værktøjer’), f.eks. i forbindelse med feedback eller andre aktiviteter, der er nye, og 
skal læres. 
 
MELLEMTRINNET 
På mellemtrinnet har elevernes deeper learning kompetencer udviklet sig i form af større viden og mere 
etablerede færdigheder og kompetencer. På nogle punkter, dog naturligvis helt afhængigt af, hvad det 
drejer sig om, kan man betegne dem som ’avancerede begyndere’, hvor brugen af viden, færdigheder 
og kompetencer stadig i nogen grad er afhængige af den kontekst, dette udspiller sig i. For at støtte den 
fortsatte udvikling og forsat positive udvikling af tiltro til egne evner er det vigtigt, at eleverne 
præsenteres for opgaver, der matcher deres faglige niveau. Også den oplevede relevans, som bidrager 
til interessen, er væsentlig, og får en styrket rolle på dette alderstrin, hvor de som følge af den større 
viden mv. bliver mere selektive, kritiske og selvkritiske. Oplevelsen af relevans kan bidrage til, at 
eleverne kan komme gennem de udfordringer, der kan opstå mht. samarbejde og opgaveløsningen på 
en succesfyldt måde, og således støtte den videre udvikling.  
 
UDSKOLINGEN 
I udskolingen har elevernes deeper learning kompetencer udviklet sig til et trin, der betyder, at de kan 
arbejde selvstændigt med mange opgaver. Man kan lidt bredt betragtet sige, at de har udviklet sig til 
det niveau, man i Dreyfuss & Dreyfuss’ beskrivelser kan betegne som ’kompetent udøver’, på nogle 
områder på vej mod at blive ’kyndige udøvere’. Disse udviklinger er naturligvis meget individuelle og 
varierer også alt efter, hvilken viden, eller hvilke færdigheder og kompetencer, der er tale om.  
Erkendelsen af, at deres kompetencer har nået et sådant niveau, er væsentlig, idet eleverne skal have 
mulighed for at møde udfordringer, der gør det muligt at tage dem i anvendelse, dvs. møde 
udfordringer, der også afspejler deres position som individer og samfundsborgere på vej ind i 
voksentilværelsen. Dette spiller en vigtig rolle, hvad angår interessen. 
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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 1: OVERSIGT OVER ELEVINTERVIEWS FORÅRET 2019, 
FORÅRET 2020, FORÅRET 20213 
 

 
 
 
 
3 Elevinterviews i foråret 2021 omfatter dels interviews gennemført i januar og februar, som 
supplement til interviews i F20 (som beskrevet i rapporten fra oktober 2020), dels interviews 
gennemført i maj og juni 2021. 
 

 
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 

(a 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 
      
F21  
Jan. og feb. 

     

Årgang Antal interviewede elever Elevpar Grupper 
(a 3-4 elever) 

Piger Drenge 

1.-3. 12  3 7 5 
4.-6. 8 1 2 3 5 
7.-9. 3  1 3  
I alt 23 1 6 13 10 
      
F21  
Maj og juni 

     

Årgang Antal interviewede elever Elevpar Grupper 
(a 3-4 elever) 

Piger Drenge 

1.-3. 37 4 9 19 18 
4.-6. 51 1 16 33 18 
7.-9. 55 3 15 32 23 
I alt 143 8 40 84 59 
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BILAG 2: OPBYGNING AF INTERVIEWGUIDE 
 
Nedenstående viser interviewguidens opbygning mht. de emner, der berøres ved interviewene, og 
hvordan de korresponderer med bestemte temaer af relevans for følgeforskningen. Interviewguiden var 
tilpasset de enkelte trin i skolen, således at visse spørgsmål, der indgik ved interviewene i udskolingen 
(f.eks. om projektopgaven), ikke indgik i indskolingen. De specifikke spørgsmål fremgår ikke nedenfor  
 

 

 

 

LEAPS Interviewguide til elevinterviews (struktur) 
   
Introducerende:   
Rammesætning Interviewet tager udgangspunkt i seneste 

projektarbejde(r) og evt. produkt/produkter derfra 
 

Introduktion til interviewet 
Hvem intervieweren er 
Hvad vi gerne vi tale med 
dem om 
Tema 

  

Elevernes navne   
Instruktion 
 

  

Emne: Spørgsmål: Forskningstema: 
   
Elevpræsentation af 
produkt 

..eller af, hvad de har arbejdet med for nylig og i 
løbet af skoleåret 

EVT. FOTO AF 
PRODUKT 

Beskrivelse af proces og 
arbejdsgang omkring 
temavalg 

 Bla. deeper Learning 
skills 

Beskrivelse af proces og 
arbejdsgang omkring 
produktfremstilling 

 Bla. deeper Learning 
skills 

Den faglige dimension, 
elevernes vidensarbejde 

Indhentning af viden, valg mv. Bla. deeper Learning 
skills 

Præsentationen af 
produktet for andre 

 Bla. deeper Learning 
skills 

Samarbejde   beskrivelse af processer og planlægning mv. i 
forbindelse med problemløsning, præsentationer 
mv. 

Bla. deeper Learning 
skills 

Deres og andres 
vurderinger  

af produkter og præsentationer Bla. deeper Learning 
skills 

Interesse 
 
 
 

Omhandler hvad de er særligt optagede af i skole og 
fritid, hvad de synes godt om og mindre godt om mv. 

Bla. interesse generelt 
Interesse i relation til 
naturfag 

Projektopgaven  
 

(kun udskolingen) Bla. deeper Learning 
skills 

Fremtidsplaner/interesse  Bla. interesse generelt 
Interesse i relation til 
naturfag 

Afrunding   
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BILAG 3: OVERSIGT OVER NVIVO KODEKATEGORIER F2019, 
F2020 OG F2021 OG ANALYSETILGANGE4 
 
NVIVO KODEKATEGORIER F2019, F2020 OG F2021 
De transskriberede kvalitative interviews er importeret til programmet NVivo 12 Pro, hvor der er 
gennemført en simpel kodning af elevernes udsagn. Hver elev har fået tildelt en unik case-
identifikation, hvor det også fremgår, hvilken interviewrunde de tilhører. Case-identifikationen er 
efterfølgende klassificeret efter følgende kategorier: 

Skole: Hvilken skole tilhører den enkelte elev 
Klasse: Hvilket klassetrin tilhører den enkelte elev 
Køn: Hvilket køn tilhører den enkelte elev 
 
Kodningen har gjort det muligt at trække udsagn ud af datasættet filtreret på baggrund af køn, klasse 
eller skole eller en kombination af disse. 
 
ANALYSETILGANGE 
F2020 
Transskriberinger af interviews fra F2020 er læst igennem og passager er udvalgt på baggrund af:  

• Gruppearbejde 
• Naturfag/andre fag 
• LEAPS/projektarbejde 
• Fremlæggelse 
• Sjovt/ikke sjovt 
• Fremtid 

Der er lavet en kondensering inddelt på i skoler og indskoling, mellemtrin og udskoling og opdelt på 
baggrund af køn. De er inddelt således, at der er mulighed for at se, hvordan drenge/piger forholder sig 
til emnerne i den enkelte klasse og evt. forskelle mellem klasserne. Det giver også mulighed for 
sammenligning af klasserne på tværs af skolerne.  
 
F2021 
Transskriberinger af interviews fra F2021 er læst igennem og passager er udvalgt på baggrund af:  

• Specifikke udtalelser om drenge eller piger  
• Spændende/kedelige/svære fag  
• Planer for fremtiden 
• Forståelse/interesse for naturfag/teknologi  
• Tanker om karakterer eller om man får lært nok.  

 
 
 
 
4 *Elevinterviews i foråret 2021 omfatter dels interviews gennemført i januar og februar, som 
supplement til interviews i F20 (som beskrevet i rapporten fra oktober 2020), dels interviews 
gennemført i maj og juni 2021.   
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Hvor det har betydning for forståelsen, er interviewerens spørgsmål inkluderet. Der er lavet en 
kondensering inddelt på i skoler og indskoling, mellemtrin og udskoling. De er inddelt således, at der er 
mulighed for at se, hvordan eleverne forholder sig til emnerne i den enkelte klasse og evt. forskelle 
mellem klasserne. Det giver også mulighed for sammenligning af klasserne på tværs af skolerne. Det er 
markeret, hvorvidt der er tale om en dreng eller pige, så det er muligt at se, hvordan kønnene evt. 
forholder sig til forskellige emner og perspektiver. 
 
F2019, F2020 OG F2021 SAMLET 
På udgangspunkt i kodningen i NVivo af interviews fra F2019, F2020 og F2021 er der lavet en 
kondensering af alle interviews på tværs af F2019, F2020 og F2021 med afsæt i følgende: 

• Erhverv/uddannelse 
• Interesse LEAPS 
• Yndlingsfag (herunder interesse for naturfag) 

Der er lavet en kondensering med afsæt i indskoling, mellemtrin og udskoling og fordelt på køn. De er 
inddelt således, at der er mulighed for at se, hvordan alle elever fra de fire LEAPS-skoler fra alle 
interviewrunder overordnet forholder sig til de tre emner i henholdsvis indskoling, mellemtrin og 
udskoling. 
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BILAG 4: SAMLET OVERSIGT OVER FØLGEFORSKNINGENS 
AKTIVITETER  
 
FORÅRET 2018 
• Udarbejdelse af survey 
• Design af interviewguide og gennemførelse af pilotinterviews 
 
EFTERÅRET 2018 
• Gennemførelse af survey i LEAPS-klasser på Sønderskov-skolen og Kvaglund skolen, november og 

december 2018. 
• Analyse og efterfølgende bearbejdning af surveyens resultater 
• Udarbejdelse og publicering af årlig rapport 2018 
• Skoleresponsmøder på baggrund af følgeforskningens data og analyser 
 
FORÅRET 2019 
• Intern rapport februar 2019 
• Skoleresponsmøder på baggrund af følgeforskningens data og analyser 
 
EFTERÅRET 2019 
• Gennemførelse af survey i LEAPS-klasser på alle fire projekt-skoler november – november - 

december 2019. 
• Analyse og efterfølgende bearbejdning af surveyens resultater 
• Udarbejdelse og publicering af årlig rapport 2019 
• Skoleresponsmøder på baggrund af følgeforskningens data og analyser 
 
FORÅRET 2020 
• Intern rapport februar 2020 
• Gennemførelse af elevinterviews 
• Skoleresponsmøder på baggrund af følgeforskningens data og analyser 
 
EFTERÅRET 2020  
• Gennemførelse af survey i LEAPS-klasser på alle fire projekt-skoler i november - december 2020. 
• Analyse og efterfølgende bearbejdning af surveyens resultater 
• Udarbejdelse og publicering af årlig rapport 2020 
• Intern rapport februar 2021 
 
FORÅRET 2021 
• 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 2021 er der sket følgende tilpasninger i gennemførelsen af 
elevinterviews: 
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• Den overvejende andel af interviewene er gennemført digitalt (med brug af zoom), en mindre andel 
er gennemført med fysisk tilstedeværelse 

• Skoleresponsmøder og responsmøder med LEAPS teamet er gennemført digitalt i løbet af april 
måned 2021 

 
EFTERÅRET 2021
• Gennemførelse af survey i LEAPS-klasser på alle fire projekt-skoler november –  december 2021, 

januar 2022 
• Udarbejdelse og publicering af årlig rapport 2021 
• Skoleresponsmøder på baggrund af følgeforskningens data og analyser 
  

 F18 E18 F19 E19 F20 E20 F21 E21 F22 
Udarbejdelse af survey x         
Udarbejdelse af interviewguide x         
Pilotinterviews x         
Pilot survey  x        
Elevinterviews   x  x  x   
Survey    x  x  x  
Responsmøde KATA team  x x x x x x x  
Responsmøder på skoler  x x x x x x x  
Intern årlig rapport   x  x  x   
Off. årlig rapport    x  x  x  
Slutrapport         x 
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