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”Det lyder rigtigt, men hvad skal vi gøre ved det?”

Sådan lød et hyppigt stillet spørgsmål til mig og andre 
skoleforskere, da vi for en række år siden gennemførte 
en foredragsrække om mistrivsel, marginalisering og 
mobning i skolen.

Jeg oplevede, at vi svarede nølende og usikkert tilba-
ge. Al vores energi og de få forskningsmidler var afsat 
til at forstå og forklare udfordringerne, men ikke til at 
udvikle nye veje der i højere grad skaber skoleglæde 
og skoletilhør.

Spørgsmål til efterspurgte handlingsanvisninger og de 
nølende svar var startskuddet til en proces, hvor vi – 
en gruppe forskere og praktikere – begyndte at sam-
tænke en række grundlæggende udfordringer i vores 
skolesystem i såvel folkeskoler som privatskoler. 

Udfordringer som skoleuvillighed, kedsomhed, udstø-
delse og særlige behov hos enkeltelever, der ser ud til 
at have svært ved at forenes med skolens øvrige op-
gaver. Det fører til skoleulyst, drop-outs, sparsomme 
skolefærdigheder og huller i den enkelte elevs tro på 
egne evner eller tro på, at skolen vil dem det bedste.

være i periferien af det undervisningsfællesskab, som 
lærerene tilbyder.

Hver af de nævnte udfordringer har sine særtræk der, 
når det bliver ekstremt vanskeligt, kalder på særlig 
ekspertise – men der er også fællestræk i udfordrin-
gerne, som er værd at fæstne sig ved for alle lærere og 
skolepædagoger. Det handler om elever, som befinder 
sig i skolefællesskabernes udkant. Det kan være i pe-
riferien af elev til elev fællesskabet, men det kan også 

I et stadigt stigende samfundstempo og i øgede krav 
om selvpræstationer ser det ud til, at voksensamfun-
det har gjort ’normalen’ smallere og sværere. Samtidigt 
tales det frem, at alle muligheder står åbne for vores 
børn og unge, de skal bare selv åbne dørene. Denne 
modsætning mellem smalhed og mulighed får nogle 
elever til at ’slippe’ taget i skolen eller omvendt, det får 
nogle lærer til at slippe taget i eleverne. 

Der kan slippes på mange forskellige måder. Nogle ele-
ver står af åndeligt. De sender kun kroppen i skole, 
der passivt følger dagen. Andre står helt af fysisk og 
begynder at pjække. Og så er der alle dem, der udvik-
ler et meget selektivt skolefagligt liv, hvor der sondres 
mellem ’yndlingsfag’ og ’hadefag’. En opdeling der for-
stærkes af opdelte erfaringer med konkrete succeser 
og nederlag i de forskellige fag. Det er af flere grunde 
ærgerligt. Skolens fag kan jo tænkes som en helhed, 
hvor fagene flyder sammen i en rytme, en symfoni, en 
dans, et økosystem, et landkort og en fælles historik, 
hvor fagene henter styrke og logik hos hinanden. 

At se fagene som et hele betyder dog ikke, at vi for-
venter, at den enkelte elev er dygtig til alle fag, men 
det betyder, at vi gerne vil give eleverne glæden ved 
flerhed af faglighed. Når der lukkes ned for lyst og en-
gagement i et fag, så lukkes der også af for at udvide 
horisonten netop her. En elev, der ikke holder af idræt, 
får måske ikke bevægelse nok. En elev, der lukker af 
for historie og geografi får måske ikke stof nok til ef-

Fælles om fællesskabende 
didaktikker – men hvordan?
v/ Helle Rabøl Hansen, ph.d.
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tertanke, når han eller hun støder på racisme og andre 
inhumane forhold. Og den elev, der keder sig bravt i 
biologi, fanger måske ikke en grundlæggende forkla-
ring på, hvad der er på spil med vores klima. De ind-
sigter og praksisser kan selvfølgelig også opnås andre 
steder end i skolen, men hvorfor ikke lade skolen være 
den primære læringsmulighed, hvis vi tror på, at skolen 
er med til at udvikle demokratiske samfundsborgere, 
der trives i fællesskab med andre? Det er således ikke 
nok at holde skolen ud – der skal også holdes af.

Skolen møder de forskellige former for tilstede-fravær 
og fravær i traditionel forstand med en lang række for-
søg på at genetablere lyst og aktivitet hos eleverne. 
Når det ikke lykkes, så oplever nogen lærere, at der 
mangler respekt for deres arbejde. Det fører igen til 
negative og konfliktfulde relationer mellem lærere og 
elever. Vi ved alle sammen, at når relationer kører af 
sporet, øges afmagten på begge sider, og det fører i 
værste fald til, at skolen simpelthen opgiver og slipper 
nogle af deres elever. 

Vi ved, at elever, der opgives, enten lever et meget trist 
skoleliv og/eller tiltrækkes af andre fællesskaber uden 
for skolen, der kan give dem en følelse af tilhør. Det 
er godt, når det går godt, men vi ser også, at enkelte 
børn og unge går med fællesskaber, som er i voldsom 
opposition til resten af samfundet. Unge, der fx invol-
verer sig i kriminalitet og/eller ryger ud i misbrugsmil-
jøer, har ganske ofte haft en meget negativ skolegang. 

Der er med andre ord mange gode argumenter for 
at genetablere skolelyst, hvis den er forsvundet eller 
måske aldrig rigtigt har været der. Vi forlænger her 
sætningen med behovet for også at genetablere eller 
skabe lyst til enkelte fag, som måske står alt for meget 
i skyggen set fra elevens perspektiv.

Ja, kære læsere, det var netop alle disse iagttagelser 
af børn i skolens udkanter, der førte til ideen om fæl-
lesskabende didaktikker. Et begreb der indeholder tre 
dele i samspil:

Det fælles, det skabende og det didaktiske.

Det fælles handler om et menneskeligt grundlæggen-
de socialt behov, nemlig at føle sig som en del af en 
sammenhæng. At mærke meningen med at være her. 
Mennesker er født som sociale væsner. Vi starter med 
at være hjælpeløse, men efterhånden lærer vi mere og 
mere i det sociale liv. Den proces varer ved livet ud, og 
læring er derfor en social udviklingsdynamik. Når børn 
starter i skolen, får de tilbudt en fælles ramme, men 

det bliver først til meningsfuldhed, hvis eleverne ikke 
bare er tilskuer, men også får konkret, kropslig og in-
tellektuel adgang til at tage del i aktiviteterne, hvilket 
fører os til det skabende. Det at være virksom gør dig 
til en person, der er læringens lærling. En undervisning, 
der tager afsæt i en viden om, at læringsspring forud-
sætter deltagelse i undervisningen, vil være en social 
funderet didaktik. Didaktik er jo lærerens grundværk-
tøj, og didaktik betyder læringskunst. Hvordan lærer 
jeg nogen om noget? Visionen med fællesskabende 
didaktikker handler netop om at forene didaktik med 
deltagelsesmuligheder og dynamikker i elevgruppen. 
Hvordan kan elevens forcer fx blive til undervisnings-
bidrag til glæde for hele klassen? Hvordan kan elever 
lære at give hinanden feedback, opgaver og at være 
medlæser i og omkring lektier?

Mobning, marginalisering og mistrivsel er alt sammen 
forhindringer for gode deltagelsesveje og derfor retter 
fællesskabende didaktikker sig mod at være antimob-
bende, antimarginaliserende og antimistrivende i selve 
grebet om undervisningens kerne.

De lærere og lærere for lærere, der har skrevet dette 
inspirationsmateriale, har taget de første tilløb til at 
tænke og udvikle måder, hvorpå en skoleklasse kan le-
des og føres mod mere elevengagement i skolens fag. 
Der er konkrete ideer til undervisningsforløb, og der er 
refleksioner over det som lykkes og det som ikke lyk-
kes. Passionen for selve fagets faglige indhold mærkes 
tydeligt i teksterne, og den passion er ikke det sam-
me som, at det pædagog-didaktiske altid virker, men 
det er frugtbart at tænke passion og didaktik i sam-
me spor. Noget tyder nemlig på, at det også er sporet 
til mere mening med såvel lærerens som elevens liv i 
skolen. Når der er mere mening lever flere med, at der 
altid vil være elementer i undervisningen, der er mere 
monotone og rutineprægede end andre elementer. Der 
skabes så at sige mening med processer, der (også) er 
stedvist kedelige. Uden mening er det kedelige nemlig 
meget kvælende for at tage til sig.

Det har været spændende at følge disse undervis-
ningstilløb udefra som (med)ophavsmand til begrebet 
fællesskabende didaktikker. Jeg håber, visionen kan 
og vil blive grebet i skoleverden, så greb og begreb 
kan følges ad og kvalificerer både forsknings- og sko-
learbejde.
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Om teksten
Dette materiale er ét af fem inspirationsmaterialer, 
der har til formål at inspirere lærere i arbejdet med 
at styrke læringsmiljøet i deres fagundervisningen. 
Inspirationsmaterialerne er udarbejdet til udvalgte 
fag og klassetrin og indeholder konkrete ideer til un-
dervisningsforløb, samt refleksioner over didaktik i de 
specifikke fag og på de relevante klassetrin. Der er 
udarbejdet materialer til følgende fag og klassetrin:

 – Historie, 4. klasse 
Skrevet af Heidi Eskelund Knudsen

– Historie, 7. klasse 
Skrevet af Heidi Eskelund Knudsen

– Musik, 4. klasse 
Skrevet af Signe Adrian

– Natur/teknologi, 4. klasse 
Skrevet af Peer Daugbjerg, Charlotte Ormstrup 
og Kim Negendahl

 – Biologi, 7. klasse 
Skrevet af Anders Vestergaard Thomsen og 
Maren Elise Skjerlie Gilling 

– Idræt, 7. klasse 
Skrevet af Thomas Gabriel Piaster og  
Anne Gro Jensen

Materialerne er udarbejdet på opdrag fra Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet i forbindelse med projek-
tet Styrkede læringsmiljøer i fagundervisningen. De er 
udarbejdet i samarbejde mellem Styrelsen for Under-
visning og Kvalitet, Deloitte og forfatterne. 

Dette materiale er skrevet af Peer Daugbjerg,  
Charlotte Ormstrup og Kim Negendahl

Grafisk design & illustration 
 

Trine Natskår (www.trinetrine.no) 
Anne-Sophie Rosenvinge (www.asrosenvinge.com)
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Hvis rammerne er gennemtænkt og lette at forstå, er 
det nemmere for eleverne at mødes og skabe fælles-
skaber om det faglige.

Læringsmiljø handler ikke så meget om, hvad elever-
ne arbejder med, men mere om, hvordan de arbejder 
med det. Er undervisningen tilrettelagt og organiseret 
således, at flere mulige veje kan føre mod målet, og 
forskellige typer bidrag er relevante, så kan flere elever 
træde ind i læringsfællesskabet. Det kræver kreativitet 
fra lærernes side. Vi håber med dette inspirationsmate-
riale at kunne give idéer til, hvordan det kan gribes an.

Teksten har fokus på de fire temaer mål, struktur, del-
tagelsesformer og pædagogisk lederskab i natur/tek-
nologi. For hvert tema tilbydes idéer til konkrete forløb 
og opgaver, der kan gennemføres med eleverne, og 
som kan være med til at understøtte det gode lærings-
miljø. Sammen med de praktiske forløb og opgaver føl-
ger caseeksempler og refleksioner over temaet.

Natur/teknologi tilbyder et meget varieret lærings-
miljø. Det skyldes fagets praktiske og undersøgende 
arbejdsformer, der kan udfoldes på utallige måder og 
tilpasses fra opgave til opgave og fra klasse til klasse. 
Læringsmiljøet ændrer sig også rent fysisk i natur/tek-
nologi, idet undervisningen skifter sted fra klassevæ-
relse til laboratorie, udearealer, den omgivende natur 
og lokalsamfundet.

Det er oplagt at bruge denne variation til at danne et 
godt og inkluderende læringsmiljø i undervisningen. 
Variationen giver mulighed for at lade eleverne deltage 
på meget forskellige måder og skifte mellem roller, om-
givelser, grupper og veje til læring. Samtidig stiller den 
krav til undervisningens struktur. Skiftende steder og 
arbejdsformer kræver klar kommunikation om forvent-
ninger, formål og måder at løse opgaverne på. Ofte vil 
læreren skulle sætte en klar ramme for undervisningen, 
afstemme og afklare elevernes deltagelsesformer og 
have kommunikeret et klart mål for undervisningen. 

N
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også broer fra deres lokalområde. Et af billederne er 
af Storebæltsbroen. Den er både et nationalt ikon og 
et godt eksempel på forskellige brotyper – hængebro 
og bjælkebro. Læreren udfordrer eleverne til at tænke 
over, hvordan en bro i grunden kan være stabil og solid 
nok til at bære mange biler og endda tog. Igennem en 
undringssamtale om billederne formulerer eleverne og 
læreren et eller flere undersøgelsesspørgsmål. I denne 
dialog er læreren opmærksom på elevernes forskellige 
udgangspunkter og på sit eget slutmål med forløbet. 
Hvor er eleverne nu, og hvad skal der til for at få dem 
hen til slutmålet? Vejen derhen skal inddeles i delmål, 

4.b skal i gang med at arbejde med konstruktioner. der skaber overgange og sammenhæng mellem aktivi-
Emnet er broer, og læreren åbner det med et par bil- teterne.
leder af broer, som eleverne måske kender, eventuelt 

I dette forløb har eleverne særligt fokus på undersø-
gelseskompetencen gennem deres arbejde med kon-
struktion af en bro. Det praktiske byggearbejde inklu-
derer materialeviden og arbejde med skalamodeller i 
relation til modelleringskompetencen. Under den af-
sluttende præsentation arbejder eleverne også med 
deres kommunikationskompetencer i form af fagsprog 
om broer. Forløbet er planlagt efter MetodeLab-model-
lens måde at organisere og anskueliggøre forskellige 
begreber på i naturfagenes metoder. Modellen vises 
senere i dette afsnit.

FORLØB 1 
I mål med  

læringsmiljø



 7 /37Styrkede læringsmiljøer i Natur & Teknologi i 4. klasse / Vi undersøger cykelbroen i parken

Oversigt over forløbet med broer i 4.b

LEKTION INDHOLD AKTIVITETER

Opstart Arbejde med kendskab  
til broer

⟶ Undren ud fra billeder
⟶ Undersøgelser ved hjælp af små  

forsøg og internetsøgning
⟶ Organisering af ekskursion til bro  

og efterfølgende byggearbejde
⟶ Etablering af grupper til ekskursion  

og byggearbejde

Ekskursion (tre lektioner) Ekskursion til en bro 
Arbejde med indsamling  
af data og information

⟶ Observationer 
⟶ Optegning
⟶ Eventuelt opmåling 

2 lektioner Byg en bro 
Arbejde med modeller,
hypoteser og data

  
⟶ Formulering af hypoteser i form  

af en skitse til en holdbar bro
⟶ Konstruktion af en model af en bro  

eller dele af en model af en bro
⟶ Løbende afprøvning af broens styrke

1 lektion Afslutning 
Arbejde med test  
og konklusioner

⟶ Test af broerne for sidste gang
⟶ Drøftelse af, hvorfor nogle broer 

er bedre end andre



 8 /37Styrkede læringsmiljøer i Natur & Teknologi i 4. klasse / Vi undersøger cykelbroen i parken

Læreren minder eleverne om deres tidligere 
arbejde for at fokusere deres opmærksomhed 
på, hvad de skal lægge mærke til ved den på-
gældende bro.

 ⟶ Eleverne skal måle broens længde og 
bredde, de skal tage billeder af dens 
opbygning og notere sig, om den er flad 
eller buer op eller ned, om der er trekan-
ter eller firkanter på broen, om den er høj 
eller lav osv.

Andre lokale broer kan også bruges; dog skal 
man vælge en bro, hvor eleverne ikke udsættes 
for farer fra trafik. Det kan være en cykelbro 
over en bæk eller en bro, der p.t. ikke er i brug, 
for eksempel en næsten færdigbygget ny vej-
bro eller en jernbanebro på en nedlagt jernba-
ne. Broens konstruktion skal gerne være synlig. 
 
I det følgende uddyber vi elevernes videre ar-
bejde med deres observationer af den besøg-
te bro og deres arbejde med undersøgelses-
spørgsmålene.

Ekskursion til en  
lokal cykelbro i parken  
(halv fagdag)
Parken ligger i gåafstand fra skolen, så lærer og elever 
er fremme efter 20 minutters traven. I parken er der en 
bro, der forbinder to dele af parken, med en cykel- og 
gangsti på.

Cykelslangen, København
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Byg en bro  
(to-tre lektioner a 45 minutter) 

Forløbets sidste del vedrørende konstruktion af en bro 
indeholder naturligt en række forskellige arbejdsfor-
mer. Eleverne skal tegne, bygge, skrive, undersøge og 
læse. For at sikre, at eleverne får et udbytte af alle 
disse arbejdsformer, er det vigtigt at formulere målene 
med dem, så eleverne hele tiden er klar over, hvorfor 
de udfører de aktiviteter, de gør.

LEKTION 1 

Konstruktioner
4.b formulerede følgende undersøgelsesspørgsmål  
i lektion 1:

⟶ Hvordan virker broer?  

⟶ Hvordan er der forskel på dem?

⟶ Hvorfor er der forskel? 

 ⟶ Hvilke materialer er de lavet af?  
Hvilke konstruktioner virker til broer?

Klassens undersøgelsesspørgsmål bruges som de fæl-
les mål for klassen. Læreren taler med eleverne om, 
hvordan man kan undersøge spørgsmålene ved selv at 
prøve at bygge dele af en bro og undersøge, hvor godt 
de holder. Videre i denne lektion skal grupperne finde 
virkelige broer.

Eleverne inddeles i grupper på tre-fire elever. I hver 
gruppe skal eleverne fordele nogle roller. Disse roller 
præciseres nærmere i de enkelte opgaver: 

– Tegner

– Materialeansvarlig

– Researcher

– Skriver 

Hvis der er tre i gruppen, kan den samme person være 
skriver og researcher.



 1 0 /37Styrkede læringsmiljøer i Natur & Teknologi i 4. klasse / Vi undersøger cykelbroen i parken

2
Test en konstruktion (20 minutter)  

Denne opgave skal give eleverne praktiske er-
faringer med konstruktioner, de kan bruge til 
at bygge med næste gang.

Forberedelse: Fremskaf sugerør og piberense-
re og eventuelt andre materialer.

⟶ Eleverne sætter sig sammen i grupper.  
De har nu 20 minutter til at bygge to 
konstruktioner: En ligebenet trekant og et 
kvadrat. Læreren tegner de to figurer på 
tavlen. Eleverne bygger i fællesskab.

⟶ Når de to konstruktioner er bygget, skal 
grupperne overveje, hvilken der holder 
bedst. Læreren opfordrer eleverne til at 
teste ved for eksempel at trykke på kon-
struktionerne fra forskellige retninger.

Delmålet er, at eleverne bliver opmærksomme 
på styrken i trekantkonstruktioner.

1
Find en rigtig bro og  
beskriv en konstruktion (25 minutter) 
 
Eleverne skal beskrive en bros konstruktion.

⟶ Eleverne går ud i deres grupper og leder 
efter billeder af virkelige broer.

 ⟶ Når de har fundet en bro, skal de under-
søge følgende punkter om broen:

– Hvilke materialer er den bygget af? 

– Hvorfor er der brugt de materialer til 
denne bro?

– Hvad hedder brotypen?

– Er den høj eller lav, og hvad kan  
forklare det?

 ⟶ Den materialeansvarlige undersøger, 
hvilke og hvor mange materialer broen er 
bygget af.

⟶ Tegneren tegner konstruktionen og detal-
jer af denne på papir. 

⟶ Skriveren noterer broens navn, hvor den 
findes henne geografisk, hvilke materialer 
den er bygget af og tre punkter om hvor-
for eleverne har valgt netop denne bro.

⟶ Researcheren finder billeder af broen og 
lignende broer, hvor eleverne kan genken-
de konstruktionen forskellige steder på 
broen.

⟶ Opsamling: Grupperne skiftes til at for-
tælle om deres broer og deres konstruk-
tioner og tegninger. Læreren supplerer 
med billeder af broer, hvor de forskellige 
konstruktionerne bruges. 

Læreren fortæller, at de skal bruge deres viden 
til at planlægge, hvordan de kan bygge deres 
egen bro næste gang. Delmålet er at skærpe 
elevernes evne til iagttage, hvordan en bro er 
konstrueret.
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1 
 
Tegn en bro, og planlæg, hvordan I vil 
bygge den (15 minutter) 

⟶ Eleverne går ud i deres grupper.

⟶ I denne opgave skal eleverne finde ud af, 
hvordan deres bro skal bygges, så den er 
holdbar. De skal også tænke over, om den 
skal være høj eller lav. De skal finde ud af 
det sammen, men de har forskellige opga-
ver i forbindelse hermed. 

⟶ Skriv eventuelt en liste over materialer på 
tavlen, som eleverne kan vælge imellem. 
Tillad, at eleverne tilføjer ønsker til listen.

⟶ Repeter på tavlen, hvad de forskellige 
personer skal:

– Tegner: Står for at tegne broen så 
præcist som muligt.

– Materialeansvarlig: Skal overveje, 
hvad eleverne kan bygge broen af, og 
hvor meget materiale de skal bruge for 
at bygge den. 

– Researcher: Finder billeder og tekster 
på nettet, som eleverne kan bruge til 
at tegne ud fra. 

– Skriver: Skriver 1) et navn på broen, 2) 
hvilke materialer den skal bygges af og 
3) tre punkter om, hvorfor eleverne har 
valgt at bygge netop sådan en bro.

Grupperne går sammen to og to og fremlæg-
ger deres planer for hinanden.

Delmålet er, at eleverne kan udarbejde en de-
taljeret plan for deres konstruktion af en bro.

LEKTION 2 

Tegn og byg
Nu skal eleverne bruge deres tegninger til at bygge 
deres broer. Eleverne deles ind i grupperne fra sidst. 
Overvej eventuelt, om eleverne i hver gruppe denne 
gang skal bytte roller, så der er en ny skriver, en ny 
materialeansvarlig osv. 

Sørg for at have godt med materialer klar. Inden ele-
verne går i gang, er det vigtigt, at der er blevet talt 
om, hvordan de skal gribe opgaven an. Skriv opgavens 
delelementer op på tavlen:

⟶ Planlægge 

⟶ Finde materialer

 ⟶ Bygge 

⟶ Teste holdbarhed

Fortæl, at den materialeansvarlige er den eneste, der 
må hente materialer. De skal sammen holde styr på, 
hvor mange materialer de bruger.
























































