
Naturfag og billedkunst 

Anvendelsesorientering gennem praktiske processer 



Formål/Succes kriterier 

• Motivation (læring gennem oplevelser) 

• Evne til at overføre viden fra et fag til et andet 
– og til verden udenfor skolen 

• Skabe interesse for naturfag på b-niveau  

• Bedre karaktergennemsnit/flere der består 
eksamen 



Kursisterne  
 

• 1.hf-klasse på det 2-årige hf (1.b) 

• gymnasiefremmede / uddannelsesfremmede 

• svært ved abstrakt tænkning/teoretisering 

• umotiverede 

• negative skolerelaterede oplevelser 

• personlige og sociale problemstillinger 



Har mindst 1 
gymnasieforælder 

•7 

Ingen 
gymnasieforældre 

•18 



Kursisttyper 

5 

10 

7 



Tiltag/projekt Bekrivelse/formål 

Introtur til   
Tønballegård 
Naturcenter 

Ekskursion (1 overnatning)  
 
Sammenrystning af klassen 
Intro. til anvendelsesorienteret uv.  
 
Socialt fællesskab gennem faglighed 



Tiltag/projekt Bekrivelse/formål 

Kage-
konkurrence  
 

3 timers aktivitet på skolen 
Fokus på: samarbejde, kompetencer, 
medansvar 
 
Praktiske processer =>  
                      refleksion over egen læring  
(Selvstændighed i fast definerede 
rammer) 



Tiltag/projekt Bekrivelse/formål 

Projektarbejde:   
”Epidemier” 
  
 

3-ugers projektperiode i naturfag 
Tema: smittespredning 
 
Praktisk anvendelse af teoretisk viden 
Selvstændighed (frit valg mellem et 
begrænset antal emner) 
 
Anvendelighed => lokal forebyggelse 
af smittespredning 



Tiltag/projekt Bekrivelse/formål 

Eksamensprojekt 
(i samarbejde 
med Horsens 
kommune) 
  
 

5-ugers projektperiode i naturfag 
Tema: bæredygtighed 
Besøge afdelinger i kommunen  
 
 
 
 
Faglig viden/færdigheder => løsning 
af problemer/opgaver i praksis  
 
Frit valgt problemstilling = høj grad af 
selvstændighed. 



I evalueringsopgaven udfører i et 
selvvalgt eksperiment, der belyser 
en problemstilling i den anvendte 
teori og i finder på et 
projektarbejde, hvor i laver et 
produkt!  



Plastikposen 
Vi kender alle plastikposen 

Fra de mange 
supermarkeder  



Afbrænding af T-shirt med tryk 



Mit produkt 

• Genbrug af Converse 



Anvendelsesorientering 

Virkeligheds-
nært 
(autentisk) Kursist-nært 

(træffe valg) 

Emne-nært  
(emnet  kalder på 
fagene - og ikke 
omvendt) 

Innovativt 
(skabe nyt 
der kan 
bruges af 
andre) 

Praktiske 
Processer 



Udbytte i forhold til 

kursisttyper 

Fald i fagligt niveau 
Interesse for naturfag 

Interesse for naturfag 

højere fagligt niveau 



Fordeling af karakterer i naturfagsgruppen 



Vores erfaringer 

 

• Øget motivation og interesse for fagene 

• Kursisterne får en oplevelse af at viden kan 
bruges til noget 

• Rammerne for tværfaglighed ikke optimale på 
HF og VUC 

• Tolærerordning forøger udbyttet af 
projektforløb 

 

 

 

 



• Mette: ”Jeg plejer at være virkelig bange for 
eksamen, men den her måde at blive undervist 
på gør mig mere tryg. Måske fordi jeg får lov 
til at arbejde selvstændigt. Generelt har 
forløbet også givet mig større lyst til at møde 
op i timerne.” 

• Michela: ”Det er første gang, jeg ikke har 
været nervøs under en eksamen.” 

Hvad siger kursisterne? 
 



Projektet er slut! 
 
Og hvad så?  



Det jeg sanser husker jeg ! 
neurobiolog Theresa Schilhab 

Det konkrete er sjovt! 



. 
Teori er uforståeligt, 

verdensfjernt og 
derfor kedeligt! 



Repetitionsprojekt 

Lav en lille animation der 

illustrerer noget teori fra 

projektarbejdet ved åen 

Materialer: Animations kasser og 

tablets.  

Hvordan kobles det konkrete til teorien? 





Erfaringer efter at projektet er afsluttet 
 
 
• Tværfaglighed kan sagtens realiseres 

inden for det enkelte fag 
 

• Udbyttet af anvendelsesorientering 
gennem praktiske processer er størst når 
der samtidig er fokus på udvikling af 
klassekulturen 


