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STYRKET 

TVÆRFAGLIGHED 



MÅLSÆTNING 

Inklusion af gymnasiefremmede i den naturvidenskabelige 

faggruppe gennem 

 

 Styrkelse af den fællesfaglige / tværfaglige undervisning  

 

 

 Understøttelse af den skriftlige faglige formidling  

 

 

 Øget motivation 



OVERSIGT – 1.R 

 Fokus på det tværfaglige arbejde fra dag 1: i den daglige 

undervisning, i opgaver, i eksperimentelt arbejde..  

 

 

 Koordinering af øvelser, fælles vejledning omkring rapporter  

 

 

 To projektperioder med tværfaglige problemstillinger  

 

 

 Arbejde med tværfaglige hjemmesider  



KONKRETE TILTAG – 1.R 

Eksperimentelt arbejde – øvelser /rapporter i samme 

emne, i samme tidsrum, fx 

 

 Indvinding af olie (geografi) 

 Fotosyntese og respiration (biologi) 

 Forbrændingsreaktioner (kemi) 

 

 Tværfaglige spørgsmål i de tre øvelsesvejledninger 

 

 Alle tre lærere til stede under databehandlingen 

 Stor effekt - giver stort fokus på det tværfaglige 

 Kursisterne kan spørge, når de har brug for det  



KONKRETE TILTAG – 1.R 



KONKRETE TILTAG – 1.R 

 



KONKRETE TILTAG – 1.R 

Udvikling af skriftlige kompetencer  

 

 Arbejde med rapportgenren i starten –  eksemplariske tekster, 

grupperapporter 

 

 Kursistproduceret tværfaglig hjemmeside om salt 

 

 Kursisterne skriver i grupper og læser korrektur i nye grupper 

(fungerede godt –  også ifølge kursisterne)  

https://sites.google.com/a/vucaarhus.dk/salt-1-r/


KURSISTERNES EVALUERING 

Vurdering af de forskellige tværfaglige ti ltag, skala 1 -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kursisternes kommentarer: Ingen tendens ifht.  gymnasiefremmede 

(positive/negative kommentarer synes mere at følge fagligt niveau)  

 

 Lidt uti lfredshed at spore omkring introturen (mere tværfaglighed?)  

Tiltag Gennemsnit 

Tværfaglige spørgsmål i opgaver 3,5 

Fælles vejledning i rapportskrivning 4,5 

Projektuger – klima og nitrogen 4,1 

Fælles tilstedeværelse  4,5 

Hjemmeside om salt 3,2 

Evalueringsopgaven 4,0 



ERFARINGER OG FORBEDRINGER 

 

 Det store fokus på tværfagligheden har virket –   

men det kræver meget koordinering og fokus  

 

 Det tværfaglige bliver ”det almindelige” og det virker  

   motiverende for kursisterne (også ifølge kursisterne)  

 

 Overordnet wiki blev ikke helt gennemført –  skal tænkes  

   ind helt fra starten (en side per tværfagligt emne)  

 



ERFARINGER OG FORBEDRINGER 

 

 NV hjemmeside til hvert hold, hvor alt materiale er samlet  

 

 Gøre undervisningen mere anvendelsesorienteret  

(fx afsæt i virksomhedsbesøg, videregående uddannelser 

mm.) 

 

 De klarede sig nok ikke bedre, men motivation var større og 

de følte sig mere trygge 

 



EN NOTE OM KURSISTERNE 

  Typisk 18–22 år (nogle få er lidt ældre)   

 

  Mange er gymnasiefremmede (ca. 50%)  

 

 Kursisterne bruger hinanden og lærerne til at få hjælp (men 

ikke studieværkstederne, og heller ikke forældrene)  

 

 Tendens i 1.r:  

Jo længere videregående uddannelse forældrene har, jo bedre er 

kursisterne til at vurdere deres egen faglighed   

 

 

 

 

 

 

 



VIDEOAFLEVERINGER 



 Få skriftligt svage kursister mere i spil og derved øge 

motivationen og kvaliteten af produktet  

 

 Udvikle deres mundtlige formidlingskompetencer  

 

 Udvikle andre kompetencer herunder it  

 

 Tvinges til større & mere detaljeret faglig forståelse  

 

 Minimerer snyd! 

 

 

 

 

 

MÅLSÆTNING 



 Vi sammensatte grupperne 

 Mix mellem stærke og svage kursister  

 

 Krav til filmen 

 Manuskript skal udarbejdes og godkendes  

 Max. varighed 10 min   

 Filmen opbygges som rapport  (gælder for øvelsen)  

 ALLE skal deltage og sige noget 

 Filmen skal være faglig og underholdende  

 

 

 

PROCESSEN 



• Smartphone eller li l le kamera  

 

• Computer med SceenCast-O-Matic & Windows moviemaker 

 

• Oploades til youtube eller afleveres på USB-stik  

 

 

PROGRAMMER & UDSTYR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Introducerer kursisterne for et overordnet program - 

øvelsesvejledning 

 

PLANLÆGNING 

Emne  Tidsforbrug 

Introduktion & præsentation 

af programmer – og 

”prøvefilmning”  

2 lektioner 

Omsætning af 

øvelsesvejledning til 

manuskript  

2 lektioner 

Optagelse og udførelse af 

øvelsen 

 

2 lektioner 

Redigering og finpudsning  2 lektioner 

Opsamling og kommentering 2 lektioner 



Afsnit Formål Teori Fremgangsmåde/forsøget Resultater Diskussion og 

konklusion 

Indhold Hvad er formålet 

med forsøget? 

  

Formålet skal være 

kort, fokuseret og 

præcist, så 

publikum ved hvad 

filmen handler om.  

En redegørelse med 

jeres egne ord for 

den teori, som 

indgår i forsøget. 

  

Hvilken teori skal 

publikum kende til 

for at forstå 

forsøget og 

resultaterne? 

  

I denne del vises hvordan 

forsøget/øvelsen blev udført, 

samt relevante iagttagelse 

under forsøget. 

  

Selve forsøget filmes og gerne 

med kommentarer til hvad 

man gør og hvorfor. 

  

Hvilket udstyr, apparatur, 

kemikalier blev brugt? 

Aflæste/målte data 

  

  

Bearbejdede data 

  

Diskussion 

  

  

Konklusion 

 

Værktøjer Til formålet er der 

frit spil med hvilke 

værtøjer I vil bruge. 

  

Husk at præsenter 

gruppens 

medlemmer.  

Kamera kan med 

fordel bruges til at 

filme forklaring, 

hvor man bruger 

tavlen eller papir 

(tegninger). 

  

Screencast er særlig 

god til at gennemgå 

figurer, kort, grafer 

og diagrammer. 

  

Selve forsøget/øvelsen skal 

filmes med kamera eller 

webkamera. Selve længden af 

filmklippet kan redigeres i 

Moviemaker eller imovie.   

  

F.eks. kan ventetid klippes ud 

eller speedes op.  

Der kan også ligges et 

kommentarspor over 

filmklippet. 

Screencast er godt til at 

gennemgå jeres 

resultater, hvor I bruger 

jeres tabeller, figurer, kort 

osv. 

  

Kameraet kan bruges til 

udregninger enten på 

tavlen eller papir. 

  

Til disse to afsnit er 

der frit spil med hvilke 

værtøjer I vil bruge.  

  

F.eks. kamera og 

webkamera til jeres 

overvejelser og 

diskussioner. 

 



• Lav evt. småøvelser, hvor de får lov at bruge teknikkerne 

inden selve øvelsen 

 

• Når de kan teknikken tager det mindre tid næste gang  

 

• Grupperne bør de selv vælge –  større motivation for at indgå i 

opgaven og optræde (tryghed)  

 

• Arbejdsflowet bliver ødelagt af svingende kursistfremmøde.  

 

• Mange misforståelser og fejl bliver fanget, specielt mht. 

fagudtryk og præcision omkring hvordan man udtrykker sig  

 

 

 

 

 

VORES ERFARINGER  



• Kursisterne får et produkt som de kan bruge til 

eksamenslæsning 

 

• Sprede det ud over et helt år 

 

• Tidskrævende –  men fagligt givende  

 

• Meget grænseoverskridende for nogen, man kan slå 

”personbilledet” på Screencast-O-Matic fra 

 

• Det kan blive langtrukkent og lidt kedelig at alle ser alle 

videoer, med mindre alle har forskellige emner –  lav evt. 

responsgrupper og gennemgå kun et par af videoerne  

 

 

 

VORES ERFARINGER  



 Feltarbejde  

 Forsøg 

 Øvelser 

 Analyse af grafer og figurer 

 Korte film 

 

FORSLAG TIL ANVENDELSE 



Kan læring af nye teknikker være en 

begrænsende faktor for motivationen og 

derved det faglige udbytte? 

 

Lær de nok? 

PLENUM SPØRGSMÅL 


