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Oplæg delt i 2

• Nu: Samarbejde med virksomheder i den åbne skole giver både elever, 
lærere og virksomhedsmedarbejdere muligheder for at opnå nye faglige 
indsigter, begreber og perspektiver. De autentiske rammer, som eleverne 
møder på virksomhederne sætter begreber og metoder ind i en kontekst, 
som ser ud til at kunne højne interessen for naturfagene samt lysten til at 
tage uddannelser med naturvidenskabeligt indhold. 

• WS: Men hvorfor er der så relativt få virksomhedsbesøg og hvilke andre 
udfordringer møder vi, når vi gerne vil indgå samarbejde med 
virksomheder og andre lokale samarbejdspartnere? I dette oplæg vil der 
både blive præsenteret resultater fra et ph.d.-studie af skole-
virksomhedssamarbejde samt blive delt erfaringer fra arbejdet med at 
koble skoler og virksomheder.



Afklaring – naturfag, naturvidenskab

• Skole-virksomhedssamarbejde

• Elevers samarbejde med det ikke-didaktiserede naturvidenskabelige 
område samt koblingen mellem skole og virksomhed

• Eleverne møder autentisk naturvidenskab gennem naturfagene

• Naturfag: Folkeskolens lov, mål og rammer for at lære elever 
naturvidenskab: 

• Naturvidenskab: Produktion af viden om generelle love, mønstre og 
erkendelser med naturen som forskningsområde. 





Begreb om fagligt indhold
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På hvilken måde påvirker samarbejde med en 
virksomhed elevernes interesse for naturfag?

• Elev 1: Jeg synes, det var interessant at se, hvordan bakterierne levede, og 
hvordan de formerede sig så hurtigt. Det var utroligt, at man kunne tage 
bakterierne ud på petriskåle, og man så skulle tage noget saft ned på 
petriskålene – og så var der bare bakterier på. Det er interessant at se – ok, 
det er så den måde, vi arbejder med bakterier. Det er interessant at se det 
og prøve det selv. Det synes jeg, er meget vigtigt for min indlæring. (8.kl.).

• Elev 7: Det var meget interessant at se, hvor meget faktisk naturfag betyder 
for vores hverdag. Altså de (Chr. Hansen) laver de her bakterier til 
fødevareindustrien, altså mælkeprodukter og yoghurt og mælk osv. Så det 
var meget interessant at se, hvor meget Chr. Hansen egentlig fylder i vores 
hverdag. (9.kl.).



Interesse – Synes elever SVS er interessant?
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Sammenhæng mellem skole og virksomhed

15 elever

4 elever

Kan du se sammenhæng mellem det I lærer om på Chr. Hansen, og det I lærer om i biologi og fysik/kemi?

Ja

Nej



Elevsvar på spørgsmålet: ”Hvilke sammenhænge 
mener du, der er?” (Elever citeres ordret):

• Vi har også om bakterier og enzymer i biologi, og der er noget med at 
man skal have nogle bakterier i en bestemt temperatur, som vi også 
har lært i fysik/kemi.

• [Jeg] bliver udfordret, omkring brug af bakterier og svampe til at 
skabe den verden vi er i, vores mad og meget anset er afhængig af det 
de laver inden for mikrobiologi.

• Sammenhængen er jo, at det vi lærer er jo det dem der arbejder på 
Chr. Hansen videre læser og uddanner sig som. Hvilket også vil sige at 
vi kan få en indsigt i hvad man kan bruge tingene til, når man, 
kommer videre ud i livet.



Job og uddannelse

• På hvilken måde påvirker skolens samarbejde med en virksomhed 
elevernes interesser for job og uddannelse inden for naturvidenskab?
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Job og uddannelse

• Elev 11: Jo − altså. Inden vi kom der ud, så havde jeg fuldkommen lukket 
tanken om, at jeg kunne blive laborant eller et eller andet, fordi det var slet 
ikke noget, jeg interesserede mig for. Men efter at jeg kom der ud, hvor 
man ligesom så, hvad det indebar, kan man sige. Og hvad de lavede og se 
det hele. Altså udstyret og det hele. Så var det ikke en mulighed, jeg 
fuldkommen lukkede. At jeg sagtens kunne gå i den retning. (9.kl.).

• Elev7: Ja, altså uden samarbejdet med Chr. Hansen så ville jeg nok stadig 
være forvirret med, hvilke jobmuligheder der er inden for naturfag. Jeg har 
fået et meget større indblik i, hvilke jobmuligheder der er været ved at 
samarbejde med Chr. Hansen. (….) og jeg er næsten 100 % sikker på, at det 
er indenfor naturfag at jeg skal uddanne mig. (9.kl.).



Fedt-fedt   – Men nej tak !

• Elev 8: ….Jeg synes det har været enormt interessant og enormt 
spændende at lære ,og jeg synes det har været så fedt, at vi har 
måttet komme ud på Chr. Hansen. Men naturfag er bare ikke det, der 
interesserer mig som person. Men det har været enormt fedt at 
komme ud på Chr. Hansen. Også fordi, der har jeg (oplevet) enormt 
mange andre ting. Ikke kun det om naturfag. Det har også lært mig 
om verden uden for skolen og sådanne nogle ting. Hvordan det er på 
en arbejdsplads og alt sådan noget (9.kl.).

• Jf. fx Perspektiveringskompetencen (UVM, 2019)



Varighedens betydning

Interviewer: Tror I, at det er en indsigt, der var kommet, hvis I havde 
besøgt virksomheden én gang – eller har det udviklet sig gennem de 
mange besøg?  

Elev 2: Jeg tror, det har udviklet sig over de mange besøg, vi har været 
på derude. Fra den første gang, da vi bare hørte om det naturfaglige. 

Elev 3: Det var også sådan, at hver gang vi var derude, så lærte vi om 
noget nyt. Først så var der om bakterier, så var der om hygiejnen, og 
så var der om de ansatte og alle mulige forskellige ting – så det var 
lidt noget nyt, vi lærte, hver gang vi kom derud. (9.kl.).



SVS – 4 domæner i kontekst



Konklusion

• Elevers læringsudbytter – herunder fagligt udbytte samt interesse for 
skolens naturfag samt job og uddannelse med naturvidenskab - kan 
gennem samarbejde med autentisk naturvidenskabelig praksis påvirkes 
således, at mange elever kan se sammenhænge mellem relevante 
naturfaglige begreber, finder naturvidenskab interessant og som noget, der 
har sammenhæng med deres naturfag og hverdag ligesom flertallet af 
klassens elever har fået større viden om, hvilke jobmuligheder der er inden 
for det naturvidenskabelige område.

• Studie viser, at et længerevarende samarbejde med en virksomhed med 
naturvidenskabelig praksis udvikler en række naturfaglige læringsudbytter 
hos eleverne samt deres perspektiveringskompetence. Varighed og 
autenticitet er dermed af centralt betydning af elevernes læringsudbytter.



Bonus-slide 


