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Indledning  
I 2010 udsendte Lundbeckfonden et opslag, hvori det bl.a. hed:    

Lærernes betydning for fastholdelsen af skoleelevers interesse for naturfagene kan ikke overvurderes. 
Derfor er det bekymrende at færre og færre lærerstuderende vælger naturfag som linjefag. Ligesom 
eleverne skal opleve glæden ved naturfag i undervisningen, skal lærerstuderende og lærere have glæden 
ved at formidle fagene. (Lundbeckfonden 2010) 

Endvidere blev rammerne for et muligt projekt fastlagt således: 

•Lundbeckfonden ønsker at støtte et eller flere projekter, der har til formål at videreudvikle 
læreruddannelsen i naturfag. Dette gælder såvel uddannelse af nye lærere som efter/videreuddannelse af 
lærere, der underviser i naturfag i den danske Folkeskole. 

•Projekterne skal bygge på et aftalt og velbeskrevet samarbejde mellem professionshøjskoler og 
universiteter omkring læreruddannelse i naturfag. De skal være forskningsmæssigt orienterede og tage 
afsæt i nationale og internationale erfaringer indenfor uddannelsesmæssig praksis. 

•Det er en forudsætning, at evaluering af projektforløb og projektresultater er en integreret del af forslaget, 
ligesom det forudsættes at professionshøjskoler og universiteter ansøger i fællesskab. 

•Den økonomiske ramme for det samlede projekt er 5 mio. DKK 

På den baggrund blev der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra professionshøjskolerne UCC og 
Metropol og fra universitetsinstitutterne IND (KU) og DPU (AU), som fik til opgave at udarbejde en 
ansøgning til Lundbeckfonden. 

Der var enighed i arbejdsgruppen om, at man ville holde sig indenfor de da gældende bestemmelser for 
læreruddannelsen, men samtidig forsøge at udnytte rammerne til det yderste med henblik på bedst muligt 
at opfylde målet om at skabe samspil mellem de fire skolefag (biologi, fysik/kemi, geografi og matematik). 
Der var derfor i hele perioden under udarbejdelsen af ansøgningen tæt kontakt til Ministeriet for 
Uddannelse og Forskning.  

Man kan sammenfatte hovedmålene for ASTE- projektet - som fremgår af ansøgningen – at det er, at 
udvikle en læreruddannelse som omfatter fire skolefag baseret på tre former for samspil: 

1. Mellem de indgående skolefag (tværfaglighed, integreret faglighed, flerfaglighed etc.)1 

2. Mellem skolefagenes praksis og læreruddannelsens teoretiske fag (særlig indsats i forhold til 
praktikken) 

3. Mellem læreruddannelsens fag og videnskabsfagene (professionshøjskoler og universiteternes 
naturvidenskabelige fag). 

Projektet er i vid udstrækning motiveret af, at disse samspil er nødvendige for at sikre en tidssvarende og 
velfungerende læreruddannelse: naturfagene i folkeskolen kan kun komme til at spille sammen for 
eleverne, hvis de gør det for lærerne; lærerne kan kun trække på deres teoretiske viden fra 
læreruddannelsen hvis den for dem hænger tydeligt og synligt sammen med de undervisningsopgaver, de 

                                                           
1 Her i rapporten skelnes der ikke mellem de forskellige udtryk for samspil mellem fagene.  Dvs. for eksempel 
’tværfaglig’ og ’flerfaglig’ bruges synonymt.  
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skal løse; og endelig kræver en kontinuert opdatering af læreruddannelsens faglige og fagdidaktiske 
indhold et tæt samspil med en række videnskabsfag. Disse tre samspil er også indbyrdes afhængige: 
samspillet mellem videnskabsfag - f.eks. mellem matematik og fysik/kemi, eller mellem geografi og biologi - 
kan kun indlejres i læreruddannelsen, hvis de tilsvarende skolefag kommer til at hænge sammen for de 
lærerstuderende, og det kræver at læreruddannelsens fag i højere grad afspejler samspillet i 
videnskabsfagene. Tilsvarende vil et samspil mellem fagene i læreruddannelsen kun afspejle sig i de 
lærerstuderendes praksis i skolen, hvis det lykkes at bygge bro mellem skolefagenes praksis og 
læreruddannelsens fag. 

Projektets strategi i forhold til disse tre mål er, i korte træk:  

1. Samspillet mellem de indgående skolefag er lagt ind i selve uddannelsens opbygning, således at 
ASTE-studerende gennemfører alle fire undervisningsfag, og så undervisningen i 
undervisningsfagene er koordineret indbyrdes, med en række tværfaglige elementer, og med 
uddannelsens alment pædagogiske fag 

2. Der er blevet arrangeret kurser for praktiklærerne i ASTE-uddannelsen, og selve praktikforløbene er 
tilrettelagt med henblik på at styrke samspillet med andre faglige aktiviteter og opgaver i 
læreruddannelsen, blandt andet gennem “lektionsstudier” 

3. Udøvere af naturvidenskabelig forskning er blevet inddraget i planlægning og gennemførelse af 
projekter, herunder i den overordnede planlægning af uddannelsen, arrangementer for de ASTE-
studerende, kurser for praktiklærere og læreruddannere. Endvidere har forskere deltaget i 
observation og refleksionsmøder i udvalgte lektionsstudier. 

Vi vil i de følgende afsnit beskrive projektets overordnede principper og faktiske forløb i større detalje, 
herunder udpege stærkere og svagere sider i design og resultater. 
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Sammenfattede konklusioner og anbefalinger 
ASTE-tværfaglighed muliggør talentudvikling: Det kan konkluderes, at det har været muligt for de 
rekrutterede ASTE-studerende at tilegne sig et ekstra undervisningsfag.  

ASTE-studerende opnår samme eller lidt højere karakterer ved eksamen som studerende på den 
ordinære uddannelse. 

ASTE-uddannelsen har haft samme eller lidt mindre frafald end den ordinære uddannelse. 

ASTE-tværfaglighed nytter og støtter: Det konkluderes ud fra et aftagersynspunkt, at studerende, som har 
fået integreret tværfaglig undervisning som del af læreruddannelsen, er særdeles ønskelige i skolen, hvor 
naturfagene har fælles prøve. 

ASTE-praktikskoler: Det konkluderes, at en nær tilknytning af de studerende til praktikskoler er en fordel. 
Vi anbefaler at der laves formelt nedskrevne samarbejdsaftaler med skoler, og der aftales løbende 
evaluering af samarbejdet, herunder aftaler om hvad der skal ske i tilfælde af udfordringer i samarbejdet 
mellem studerende og praktiklærer (f.eks. praktiklærerskift inden for samme skole). Herudover skal 
studerende tilbydes kortere besøg i andre skoleformer. 

ASTE-lektionsstudier samler studerende, lærere og undervisere fra professionshøjskolerne og 
universiteter. Det kan konkluderes, at lektionsstudier er en optimal ramme for fælles udvikling af 
lærerkompetencer og viden på tværs af institutionerne. Samtidig må det konkluderes, at der er 
organisatoriske vanskeligheder særligt for lærernes og praktiklærernes deltagelse. Vi anbefaler at arbejde 
for bekendtgørelsesmæssige forhold, som sikrer lærernes deltagelse i tværinstitutionelt samarbejde 
omkring læreruddannelse.  
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Organisation og struktur af ASTE-projektet 

ASTE-projektet var oprindeligt forankret i Center for Science Didaktik, som blev oprettet i 2010 med henblik 
på at styrke samarbejdet mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol, Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet. Da centret blev nedlagt i 2014, overgik den formelle forankring af projektet, herunder 
administration af bevillingen, til UCC. Under hele projektet har den daglige leder af projektet været lektor 
Ole Goldbech, UCC. Projektet har været koordineret af en styregruppe bestående af: 

Lektor Ole Goldbech, UCC  

Professor Carl Winsløw, IND, Københavns Universitet 

Lektor Camilla Helsteen Østergaard, Metropol (fra 2015) 

Lektor Jens Aarby, UCC 

Lektor Klaus Rasmussen, Metropol (fra 2016) 

Lektor Karen Vesterager, Metropol (frem til 2015) 

Lektor Niels Bonderup Dohn, DPU, Aarhus Universitet 

Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden  

 

Der blev desuden i projektets opstartsfase nedsat et advisory board bestående af interessenter fra en 
række institutioner, herunder ministerierne; dette rådgivende udvalg mødtes tre gange i løbet af projektets 
første to år. 

 

To udgaver af ASTE-uddannelsen 
ASTE-uddannelsen har fra starten - og konstant gennem hele forløbet - haft til formål at skabe en 
læreruddannelse som forfølger de tre former for samspil, der er beskrevet ovenfor: mellem fire 
undervisningsfag, mellem disse og videnskabsfagene, og mellem uddannelsens praktiske og teoretiske 
indhold. Betingelserne har ændret sig undervejs, fordi der kom en helt ny struktur på læreruddannelsen i 
2013. I det følgende beskriver vi de to versioner af ASTE, som vi udviklede i projektet, og hvoraf kun den 
anden, begrundet i den nye struktur, blev fuldt gennemført.  

Vi vil her kort opsummere de væsentligste ligheder og forskelle. I begge versioner af ASTE opnås de fire 
undervisningsfag gennem at hvert undervisningsfag bidrager med et antal ECTS til de tværfaglige ASTE-
moduler, men i den første version talte disse bidrag med “flere gange” (altså f.eks. et bidrag fra matematik 
til et tværfagligt mat/bio-modul talte også med i linjefaget biologi); i den nye og nugældende version tælles 
disse bidrag kun med i linjefaget selv, således at der faktisk bruges et antal ECTS svarende til fire linjefag. 
Det er blevet muligt, fordi linjefagene er reduceret i LU13 og bl.a. erstattet af valgfrie moduler, som de 
ASTE-studerende så bruger til at få et fjerde undervisningsfag og tværfagligt samspil mellem alle fire. En 
anden forskel er samspillet mellem ASTE-modulerne og de øvrige moduler i uddannelsen, som i forskellig 
grad vanskeliggøres af moduliseringen, som er en indbygget del i LU13; det har dog i praksis været muligt at 
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skabe en holddannelse, som har givet de ASTE-studerende en oplevelse af sammenhæng mellem ASTE-
moduler og de øvrige fagmoduler, og i nogen udstrækning med lærerens grundfaglighed og praktik. Vi 
beskriver disse forhold i nærmere detalje i afsnittet “Tværfaglighed”. 

 

Den oprindelige ASTE-uddannelse (2012, baseret på LU 2007) 

Formålet med den oprindelige udgave af ASTE-uddannelsen var at udvikle og drive en helt ny 
læreruddannelse som et forsøg sideløbende med den daværende almindelige læreruddannelse. 
Elementerne i ASTE-programmet blev udviklet og tilpasset på flere måder for at uddanne exceptionelle 
lærere i naturvidenskabsfagene og matematik: 

Læreplanen for ASTE -uddannelsens pædagogiske dele blev således "tonet" for at understøtte de 
naturvidenskabelige og matematiske undervisningsfag. Faget “Kristendom, Livsoplysning og 
Medborgerskab” fra den almindelige læreruddannelse blev f.eks. tilføjet en dimension af innovation, og 
blev benævnt KLIM. Mange passager i den oprindelig ASTE-læseplans tekst udtrykker godt, hvordan 
toningen af KLM til KLIM var tænkt:  

“Fagets sigte er desuden at skabe en sammenhæng mellem skolens dannelsesopgave og de 
naturligvidenskabelige fagområder, for på den måde at udvikle forståelse for den naturfaglige kultur i 
folkeskolen. ” 

“Et hovedområde vil være at udfordre spørgsmålet om at være menneske, medborger og verdensborger i 
en global verden med f.eks. miljø og klimaproblematikker som fælles ansvarsområde, i tæt samarbejde 
med naturfagene. 

Eksempler herpå kunne være: 

·       Arbejdet med etiske problemstillinger, der med udgangspunkt i den klassiske etik-forståelse sætter de 
studerende i stand til at vurdere nutidige dyre- og miljøetiske problemstillinger og dilemmaer. 

·       Arbejdet med kultur- og religionsmødeproblematikker, der blandt andet fokuserer på forholdet mellem tro 
og viden og forskellige kulturers forståelse af forholdet mellem mennesket og naturen. 

·       Arbejde med demokratibegrebet med fokus på skolen som demokratisk dannelsesinstitution og udvikling af 
samfundsrelevant handlekompetence, herunder f.eks. matematikkens bidrag til kvantitativ dannelse og til 
ræsonnementskompetence. ” 

(Goldbech, Vesterager & Aarby, 2012b, s. 21) 

Begrebet 'Dannelse' er centralt for dansk pædagogisk tænkning (Avery & Wihlborg, 2013; Olesen, 2009, 
2011), og ASTE ønskede især at fremme en naturvidenskabelig og matematisk form for dannelse, der blev 
anset for at være mindre godt repræsenteret i grundskolen og den ordinære læreruddannelse, hvor lærere 
og lærerstuderende med en overvejende “humanistisk” livsanskuelse dominerer. KLIM-kurset selv 
overlevede ikke reformuleringen til den nugældende ASTE-uddannelse, men hensigten om at tone og 
justere de pædagogiske moduler blev implicit fastholdt.  

Den oprindelige ASTE-læseplan for praktik var specielt designet til at forbinde uddannelsens interne dele 
med arbejdet på praktikskoler og især for at imødekomme brugen af Lektionsstudier: 
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"Praktikken består af forskellige elementer med både praktiske og teoretiske perspektiver: planlægning, 
organisering, implementering, analyse og evaluering af undervisningen i åbne lektioner og lektionsstudier, 
som er et særligt træk ved ASTE-Praktikken " (Goldbech, Vesterager & Aarby, 2012a) 

For hver gruppe lærerstuderende skulle praktikken foregå på samme skole gennem hele 
uddannelsesforløbet. Begrundelsen var bl.a., at det ville gøre det muligt, at følge skoleelevers udvikling og 
fremme et tæt samarbejdsforhold med praktiklærerne. Ideelt set kunne praktiklærerne og underviserne på 
læreruddannelsen samordne uddannelsens moduler med skolens praktiske virkelighed. Formålet var 
endvidere at indlede dannelsen af netværk på tværs af skolerne og professionshøjskolerne, med 
udgangspunkt i deltagelsen i lektionsstudier, men det var tiltænkt i det hele taget at skabe en ny ånd af 
samarbejde centreret om læring i naturfagene og matematik. 

Sidst men ikke mindst blev studieordningen helt omstruktureret i forhold til den almindelige 
læreruddannelse, som på dette tidspunkt bestod af store kurser på hver 36 ECTS (European Credit Transfer 
System). For at blive en lærer f.eks. i undervisningsfagene matematik, geografi og biologi, skulle den 
lærerstuderende bestå fire kurser: Matematik fælles, Matematik specialisering, Geografi og Biologi, i alt 
144 ECTS. Og her udover skulle de resterende ECTS op til 240, dækkes af pædagogiske fag samt et 
bachelorprojekt. Den oprindelige ASTE-uddannelse dekonstruerede de store kurser og restrukturerede dem 
i 10 monofaglige kurser (eller moduler, som de senere blev kaldt) og 6 tværfaglige moduler.  

 

En samlet plan over hele uddannelsen – oprindelig ASTE-uddannelse 

ÅR EFTERÅR FORÅR 

1 PÆD 1 (15 ECTS)                                                                                               Eksamen Psykologi 

Tema 1 (6 ECTS) Praktik (8 ECTS) Tema 2 (6 ECTS) 

Matematik 1 (10 ECTS) Tema 3 (5 ECTS) 

Fagdidaktik (10 ECTS) 

2 KLIM (17 ECTS)                                                                                                Eksamen KLIM 

PÆD 2 (11 ECTS)                                                                                               Eksamen Pædagogik 

Biologi 1 (8 ECTS) Praktik Geografi 1 (8 ECTS) 
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Matematik 2 (8 ECTS) 
(8 ECTS) 

3 PÆD 3 ( 7 ECTS)                                                                                                    Eksamen Almen Didaktik 

Praktik 

(3 ECTS) 
Matematik 3 
(7,5 ECTS) 

Tema 4 
(5 ECTS) 

Tema 5 
(5 ECTS) 

Praktik (5 ECTS) Fysik/Kemi 1 
(7,5 ECTS) 

Geografi 2 
(10 ECTS)       

Eksamen 

Biologi 2 (10 
ECTS)   

eksamen 

4 
Fysik/kemi 2 
(6,5 ECTS) Tema 6 (15 

ECTS) 
Praktik (12 ECTS) Bachelorprojekt 

(10 ECTS) 

 

 

Fysik/kemi 2 (5 ECTS) eksamen 

 

Matematik 4 
(6,5 ECTS) 

Matematik 4 (5 ECTS) eksamen 

 

Figur 1  
 

 

De tværfaglige kurser, hver med en vægt på 10 ECTS, kombinerede undervisningsfagene to og to under de 
navne, der ses i nedenstående tabel: 

 

Original ASTE-tværfagligt kursusnavn (Tema) Fagkombination 

1) Jordens og livets opståen og udvikling Biologi og Fysik / 
Kemi 

2) Energi og klima Fysik / Kemi og 
Geografi 

 



[9] 
 

3) Landbrug og fødevarer Biologi og geografi 

4) GIS, data analyse og modellering i geografi Geografi og 
matematik 

5) Bioteknologi, modeller, datavurdering anvendt i industriel produktion 
ELLER økologi, genetik samt dataanalyse og modellering i biologi 

Matematik og 
biologi 

6) Matematiske modeller i fysik og kemi Fysik / Kemi og 
matematik 

Figur 2 
 

Hvert tværfaglige tema blev udviklet over en række seminarer og workshops foranlediget af styregruppen. 
På disse møder deltog repræsentanter fra praktikskolerne, professionshøjskolerne og universiteterne. 
Hvert fag var repræsenteret af undervisere fra professionshøjskolerne, mens der til tider kun var et af 
undervisningsfagene, der havde en universitetsrepræsentation. Skolerne deltagelse var ikke så stærkt 
koblet med fag, som det var tilfældet for de to andre typer institutioner. Skolens repræsentanter var ofte 
uddannet i flere af de indgående undervisningsfag, og flere havde allerede erfaring med at undervise på 
tværs af fagene. 

 

Den reformulerede ASTE-uddannelse (2013, baseret på LU13) 

Læreruddannelse blev i løbet af sidste halvdel af 2012 reformeret (Forligskredsen, 2012). Dette resulterede 
i LU13-uddannelsen som dermed erstattede LU07-uddannelsen. Det nødvendiggjorde samtidig en 
reformulering af ASTE. Det var således ikke muligt at realisere den originalt udtænkte uddannelse, idet 
ASTE-uddannelsen oprindeligt var planlagt som en forsøgsordning i forhold til LU07. ASTE- styregruppen 
søgte i første omgang Uddannelsesministeriet om dispensation til alligevel at drive den udviklede 
uddannelse sideløbende med den nye LU13 - uddannelse. Dette blev nægtet, da ministeriet ønskede en 
hurtig udfasning af den igangværende LU07- uddannelse. Hvis ASTE-uddannelsen skulle gennemføres, var 
den eneste mulighed, at foretage en omstrukturering og reformulering, således at uddannelsen kunne 
passe ind i den almindelige LU13-uddannelse. Styregruppen gennemførte denne reformulering sammen 
med undervisere fra professionshøjskolerne, der havde deltaget i den oprindelige ASTE-udvikling. Som 
følge heraf blev indflydelsen fra skolen og universitetsmiljøerne på den præcise formulering af den 
omformulerede ASTE-uddannelse mere begrænset. To vigtige træk ved LU13 gjorde det imidlertid muligt at 
omformulere ASTE-uddannelsen uden at opgive alt for mange af de centrale ideer. For det første var LU13-
uddannelsen blevet moduliseret, hvilket betød, at uddannelsen skulle bestå af et større antal 10 ECTS-
kurser, som de lærerstuderende i højere grad ville kunne vælge frit imellem. Dette var i modsætning til den 
tidligere LU07, hvor de forholdsvis større kurser var obligatoriske for den studerende, når studieretningen 
var valgt. Moduliseringen passede fint sammen med strukturen i den originale ASTE-uddannelse. Det andet 
vigtige træk var muligheden for, at hver professionshøjskole kunne udvikle lokalt tilpassede læseplaner for 
et antal af 10 ECTS-kurserne og derved skabe særlige profiler eller specialiseringer for de uddannelser, der 
tilbydes på den enkelte professionshøjskole. Dette var igen i modsætning til LU07, hvor alle læseplaner blev 
besluttet nationalt for alle højskoler. Valget for ASTE var indlysende, eftersom Styregruppen allerede stod 
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med et komplet katalog af lokalt udviklede læseplaner. ASTE blev derfor lanceret som en valgfri 
specialisering inden for LU13, som lærerstuderende kunne vælge hos Professionshøjskolen Metropol eller 
Professionshøjskolen UCC. Kernen i ASTE-specialiseringen kom til at bestå af fire tværfaglige 10 ECTS-
moduler med de navne og fagkombinationer som fremgår af figur 3. 

 
ASTE tværfaglig modul Fagkombination 

Bæredygtighed - energi og fødevarer Geografi, biologi og fysik/kemi 

Sundhed - risiko eller chance? Matematik og biologi 

Energi og Klima Geografi og fysik/kemi 

Naturens Terningespil Matematik og fysik/kemi 

Figur 3 

Den omformulerede ASTE bibeholdt således det ønskelige i at høste synergi fordele ved gennemførelsen af 
de fire tværfaglige moduler, der giver den studerende undervisningskompetence i de fire involverede 
undervisningsfag, når den studerende sammen med disse fire tværfaglige moduler gennemfører ni 
monofaglige moduler i undervisningsfagene, seks moduler om læreres grundfaglighed, tre praktikperioder 
og en bachelorprojektperiode, helt parallelt med det almindelige LU13-studieprogram. ASTE-projektet 
kunne dermed gennemføres og uddannelsen blev annonceret som et talent- program, hvor de studerende 
blev underlagt “accelerationskravet” om at leve op til læringsmålene for fire undervisningsfag i 
modsætning til normalt tre. 

I den reformulerede ASTE ønskede vi ligesom i den oprindelige udgave at uddanne lærere, der kan tjene 
som rollemodeller for udviklingen af en naturfaglig kultur på skolerne. Vendingen "naturvidenskabelige 
fyrtårne" blev ofte brugt til at betegne ASTE-uddannelsens håb om at skabe en større interesse og 
forståelse for det naturvidenskabelige verdensbillede både i skolerne og på læreruddannelsen. 
Styregruppen ønskede at tilskynde til dannelsen af en særlig "ASTE-ånd" eller "ASTE-identitet". Der er 
derfor gennem hele projektet på Styregruppens foranledning blevet arrangeret og sponsoreret halvårlige 
arrangementer for alle deltagende ASTE-studerende fra begge professionshøjskoler (se også afsnittet ASTE-
arrangementer). ASTE-praktikskoler og praktiklærere har også været inviteret til disse arrangementer. Det 
har typisk drejet sig om besøg på videnskabscentre, åbne lektioner eller internationale gæsteforelæsninger, 
der ofte blev arrangeret med universitetspartnerne. For at fremelske “ASTE-ånden” inden for uddannelsen, 
er de studerende, der har til hensigt at tage den fulde ASTE-pakke (de fire tværfaglige ASTE -moduler) 
blevet grupperet sammen på det tidligst mulige tidspunkt. Således blev de ASTE-studerende, som deltog i 
de nationalt bestemte matematikmoduler på de første semestre, sammensat i praktikgrupper, hvor de 
kunne påbegynde deres langsigtede tilknytning til de valgte praktikskoler. Denne ordning gjorde det blandt 
andet muligt at introducere og gennemføre lektionsstudier tidligt i uddannelsesforløbet. Undervisere med 
ansvar for modulerne inden for LG (Lærernes Grundfaglighed) på “ASTE-hold” bestræbte sig på at 
indarbejde lektionsstudierne og forsøge en "toning" mod de naturfaglige undervisningsfag. Netop dette 
blev dog aldrig formaliseret, som det ellers havde været hensigten i den oprindelige ASTE.  

Den oprindelige hensigt om at søge samarbejde med universitetspartnerne blev også bevaret i den 
reformulerede ASTE. Dette samarbejde har budt på vanskeligheder, men også en klar succes især i forhold 



[11] 
 

til medvirken af forskere ved lektionsstudierne, særarrangementer for ASTE-studerende, og Ph.D.-
projektet. 

 

Uddannelsens struktur på de to professionshøjskoler 

ASTE-uddannelsen på UCC 

Semester Modulnavn (hver nominelt 10 ECTS) - Metropol 

1 Mat1: Matematiklæring, tal og 
algebra 

LG1: Dannelse i den 
mangfoldige skole 

LG3: Lærerprofessionen i 
det globaliserede samfund 

2 Mat2: Geometri og læring af 
matematik 

LG2: Lærerens planlægning af 
undervisning 

Praktik 

3 Bio1: Levende organismer og 
økologiske sammenhænge - 
elevundersøgelser og 
eksperimentelt arbejde 

Geo1: Geografi - en verden i 
forandring 

LG4: Elevens faglige, sociale 
og personlige udvikling 

4 Fysik/kemi1: Fysikkens og 
kemiens verden 

ASTE1: Sundhed - risiko eller 
chance 

ASTE2: Bæredygtighed - 
energi og fødevarer 

5 Praktik ASTE3: Energi og Klima ASTE4: Naturens 
Terningespil 

6 Mat4: Matematiske værktøjer 
og elever med særlige 
forudsætninger 

Bio2: Evolution, genetik og 
bioteknologi - fra 
hverdagsforståelse til 
naturvidenskabelig forståelse 

LG5: Inklusion, 
specialundervisning og 
undervisning af tosprogede 
elever 

7 Fysik/kemi2: 
Naturvidenskabelig erkendelse. 

LG6: Den professionelle lærer Geo2: Geografi - den nære 
omverden 

8 Praktik Bachelorprojekt 

Figur 4 
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ASTE-Uddannelsen på Metropol 

Semester Modulnavn (hver nominielt 10 ECTS) - UCC 

1 Mat1: Matematiklæring, tal og 
algebra 

KLM: Kristendom, Livsoplysning 
og medborgerskab - Dannelse i 
den mangfoldige skole 

INTRO: At blive lærer - 
intro til bachelor 
projekt 

2 Mat2: Geometri og læring af 
matematik 

KLM: Kristendom, Livsoplysning 
og medborgerskab - Dannelse i 
den mangfoldige skole 

Geo1: Geografi - en 
verden i forandring 

3 Mat4: Anvendt matematik og 
elever med særlige 
forudsætninger 

Praktik PG1: Almen 
undervisningslære 

4 Fysik/kemi1: Elevers læring om 
universet - fra atomer til kosmos 

ASTE1: Sundhed - risiko eller 
chance 

ASTE2: Bæredygtighed 
- energi og fødevarer 

5 PG2: Elevers læring og udvikling ASTE3: Energi og Klima ASTE4: Naturens 
Terningespil 

6 Bio1: Levende organismer og 
økologiske sammenhænge - 
elevundersøgelser og 
eksperimentelt arbejde 

Praktik PL3: Special pædagogik 

7 Fysik/kemi2: Elevers læring af 
energi, teknologi og innovation 

Bio2: Evolution, genetik og 
bioteknologi - fra 
hverdagsforståelse til 
naturvidenskabelig forståelse 

PG4: Undervisning af 
tosprogede elever 

8 Praktik Bachelorprojekt Geo2: Den nære 
omverden 

Figur 5 

Tværfagligheden i ASTE 
Det har været et overordnet mål for udviklingen af ASTE- uddannelsen at udvikle en sammenhængende, 
tværfaglig undervisning, der rummer belysning af naturvidenskabelige problemstillinger med samtidig 
inddragelse af brede faglige elementer fra flere undervisningsfag. Vi ønskede at udvikle en uddannelse, 
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hvor vi ikke alene teoretisk behandlede begrebet tværfaglighed, men hvor tværfaglighed blev praktiseret 
som en del af uddannelsen. 

I præsentationen af ASTE skrev vi således: 

“Undervisningen i naturfagene og matematik foregår i skolen typisk i enkeltfaglige sammenhænge, således 
at oplagte muligheder for samspil og synergi forsømmes. Dette står i kontrast til beskrivelserne i Fælles Mål 
2009, hvor der lægges op til et styrket samarbejde fagene imellem. En eksemplarisk undervisning i 
læreruddannelsen, hvor fagene indgår i funktionelle flerfaglige sammenhænge, vil være en oplagt mulighed 
for at fremme fagsamarbejdet i skolen. 

Siden formuleringen af ASTE-projektet er der i skolen indført en obligatorisk fællesfaglig prøve efter 9. 
klasse i fagene biologi, fysik/kemi og geografi.  I Astras anbefalinger til en national strategi for de 
naturvidenskabelige fag (Astra,2017), som i foråret 2018 er blevet fulgt op af Undervisningsministeriets 
Nationale strategi for naturvidenskab (UVM,2018) anbefales det, at der finder et øget samarbejde sted 
mellem naturfagene og matematik i grundskolen. Samlet set peger det frem mod et øget behov for at 
uddanne lærere, der på professionel vis kan integrere fagene i en undervisningsmæssig sammenhæng i 
skolen. Et behov som ASTE-uddannelsen “har taget forskud på “ at opfylde ved blandt andet ved at operere 
med de fire særlige tværfaglige ASTE-moduler. 

Vi har arbejdet med tre grundpiller i arbejdet frem mod at udvikle denne tværfaglighedsdidaktiske 
kompetence: 

For det første opnår de fremtidige lærere igennem ASTE-uddannelsen undervisningskompetence i de fire 
undervisningsfag, matematik, biologi, fysik/kemi og geografi. Vi ved, at netop mangel på kendskab til de 
fag, man ikke selv har undervisningskompetence i, er en væsentlig barriere for udvikling af tværfaglig 
undervisning i naturfagene og matematik. 

For det andet tilrettelægger vi hele det fire årige studieforløb i en ramme, som fremmer samarbejde og 
synergi mellem alle 21 moduler og de tre praktikperioder i uddannelsen. Det gælder både mellem 
undervisningsfagene, mellem Lærernes Grundfaglighed og undervisningsfagene samt i forhold til praktik og 
bachelor projektet. 

Som det tredje, indgår de fire særligt tilrettelagte tværfaglige ASTE-moduler i uddannelsen. I det følgende 
uddyber vi arbejde med udviklingen af disse moduler. 

Undervisningsfagene i læreruddannelsen er sammensat af nationale, obligatoriske monofaglige moduler og 
af lokalt tilrettelagte moduler. I ASTE-uddannelsen gennemføres de nationale moduler monofagligt som i 
den ordinære læreruddannelse.  De lokalt tilrettelagte moduler indgår i ASTE-uddannelsen som de fire 
særligt tilrettelagte ASTE- moduler som udgøres af en målrettet tematisk mosaik af elementer fra fagene. 
Nedenfor (figur 6 og 7) ses et aktuelt eksempel på en udmøntning, som det så ud december 2017 på de to 
professionshøjskoler efter justeringer af den oprindelige planlægning, som er beskrevet ovenfor. 
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UCC 

 ASTE 1 

Sundhed - før, nu 
og i fremtiden 

ASTE 2 

Bæredygtig- 

Hed 

ASTE 3 

Kerneprocesser og 
matematiske 
modeller 

ASTE 4 

Teknologi og 
levevilkår 

SUM 

Biologi 3 4  3 10 

Geografi 3 3  4 10 

Matematik 4  6  10 

Fysik/kemi  3 4 3 10 

SUM 10 10 10 10  

Figur 6 
 

 

Metropol 

 ASTE 1 

Naturfag og 
modellering 

ASTE 2 

Sundhed for 
individ og 
samfund 

ASTE 3 

Energi og klima 

ASTE 4 

Bæredygtighed 
og 
interessemods
ætninger 

SUM 

Biologi  6  2/3  3  1/3 10 

Geografi 1  2/3  5 3  1/3 10 

Matematik 6  2/3 3  1/3   10 

Fysik/kemi 1  2/3  5 3  1/3 10 

SUM 10 10 10 10  

Figur 7 
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Undervisningen i de fire moduler gennemføres projektorganiseret, og de studerende producerer 
studiearbejder der evalueres på holdet sammen med underviserne med henblik på den videre studieproces 
og videndeling for de studerende. På den måde er det hensigten at de studerende får en autentiske 
oplevelse af at arbejde tværfagligt.  I undervisningen behandles desuden generelle forhold vedrørende 
tværfaglighedens didaktik. Skolens fællesfaglige naturfagsprøve indgår som en del af modulerne, især i den 
del, hvor de studerende arbejder med planlægning, gennemførelse og evaluering af tværfaglige forløb i 
skolen.  

 

Begrundelser for tværfaglighed 

I Fælles Mål 2014 for naturfagene og matematik i folkeskolen er målene beskrevet som kompetencemål for 
fire kompetenceområder for hvert af fagene, dog således at de fire kompetenceområder er ens for de tre 
naturfag: biologi, fysik/kemi og geografi. I tidligere udgaver af Fælles Mål blev der lagt op til en 
undervisning som sigtede mod læringsmål på videns- og færdighedsniveau formuleret i trinmål. Men 
indførelsen af Forenklede Fælles Mål med skolereformen i 2014, blev det obligatorisk at arbejde med en 
kompetencemålsmålsætning. Dog er de tilhørende videns- og færdighedsmål efter implementeringen og en 
efterfølgende diskussion i 2017 blevet vejledende. 

Mange af de enkelte videns- og færdighedsmål kan opfyldes gennem monofaglig undervisning, nogle af 
dem kan imidlertid vanskeligt nås, hvis man ikke inddrager elementer af viden og færdigheder fra flere fag, 
og skal man opfylde kompetencemålene er det ofte helt nødvendigt at inddrage andre fag. Når man 
eksempelvis arbejder med modelleringskompetencen i naturfagene, så vil et samarbejde med 
matematikfaget øge mulighederne for at give eleverne et retvisende billede af indholdet i denne 
kompetence. Ligeledes må man i forhold til en fyldestgørende undervisning i sundhed se både på den 
teknologi, der betinger vores sundhed, på de biologiske forhold og på de globale og lokale 
sundhedsmønstre, hvilket bringer alle tre naturfag i spil. Overordnet set er man i undervisningen nødsaget 
til at kombinere elementer fra flere fag, når man vil arbejde med komplekse problemstillinger, som man 
ønsker eleverne skal nå frem til en sammenhængende forståelse af. 

I læseplanerne for alle de tre naturfag i udskolingen er der anført seks obligatoriske naturfaglige 
fokusområder, som skal indgå i undervisningen i de tre naturfag i løbet af 7. – 9. klasse. Man har desværre 
endnu ikke koblet matematik på disse fokusområder. Den fællesfaglige prøve efter 9. klasse tager 
udgangspunkt i fire af disse områder. Undervisningen kan godt foregå i hvert af de tre fag hver for sig, men 
eleverne skal på baggrund af undervisningen i fokusområderne formulere en naturfaglig problemstilling, de 
vil arbejde med i de sidste ca. to måneder frem mod prøven, i det fokusområde de trækker.  

Eleverne skal således med lærernes hjælp og vejledning formulere problemstillingen og et antal 
arbejdsspørgsmål indenfor denne i hvert af de tre naturfag. Der er således grundlag for, at eleverne kan få 
reel medbestemmelse på undervisningens indhold, så der kan arbejdes med nogle for dem relevante 
forhold. Kravet, til arbejdet med problemstillingerne er, at eleverne skal kunne anvende deres viden i en 
“ny situation”, og ikke blot reproducere den. Det er vigtigt at understrege, at arbejdet på 
problemstillingsniveau absolut kræver at eleverne har “styr” på videns- og færdighedsniveauet. En af 
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forudsætning for at den enkelte lærer kan støtte og vejlede eleverne i arbejdet med disse naturfaglige 
problemstillinger, er at han eller hun selv har arbejdet med tværfaglige problemstillinger.  

I arbejdet med problemstillinger udvikles en evne til at kortlægge forholdsvis komplicerede forhold. Man 
skal kunne overskue og sortere i en bred faglighed, man skal kunne se sagen fra flere sider, og man skal 
kunne afgøre om viden er relevant eller ej. Bare for at nævne nogle krav, som stilles til både lærere og 
elever. Blandt andet gennem dette arbejde i naturfagene udvikler eleverne tankeprocesser, som er 
nødvendige at beherske i deres liv i forhold til vigtige samfundsmæssige problemstillinger, hvilket leder 
frem mod opfyldelse af folkeskolens formålsparagraf stykke 2, hvor der står således: 

“Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så 
eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 
handle. ” 

Praktik og praksistilknytning i ASTE-
uddannelsen 
Den oprindelige ide i ASTE-projektet, at de studerende skulle have en permanent tilknytning til samme 
praktikskole over flere år, blev gennemført for en del af de studerende, især på UCC. For disse studerende 
viste det sig at være meget udbytterigt, idet de gennem hele studieforløbet havde mulighed for f.eks. at 
afprøve mindre undervisningssekvenser eller indsamle empiri til deres bacheloropgave. Der er mange 
grunde til at den permanente tilknytning ikke kunne fastholdes for alle studerende; blandt andre 
samarbejdsvanskeligheder mellem studerende og praktiklærere, praktikskoler der over tid fik andre 
prioriteter, og ASTE-studerendes egne ønsker om at udforske en bredere palet af forskellige skoleformer. 
Styregruppen fortsatte trods ovenstående vanskeligheder at tilbyde kurser til de samarbejdende 
praktiklærere fra ASTE-praktikskoler, men det viste sig vanskeligt at fastholde en konstant 
personsammensætning af deltagende praktiklærere. 

ASTE-praktiklærerkurset var et tilbud til ASTE-praktiklærerne ud over, hvad der ellers findes af kurser for 
praktiklærere. Kurset dækkede således forhold, som lå ud over, hvad der i øvrigt forventes at en 
praktiklærer er bekendt med. Det gælder eksempelvis mål og indhold for faget praktik i læreruddannelsen 
og særlige forhold vedrørende vejledning af studerende i praktik.   

ASTE-praktiklærerkurset strakte sig over 4 eftermiddage af 3 timer, med hver deres fokusområde:  

1. Principper og hovedpunkter i ASTE- uddannelsen, herunder praktikskolernes rolle, ASTE struktur og 
praktikkens placering, samt placering og formål med anden praksistilknytning  

2. Lektionsstudier, herunder lektionsplanen som dokument, observationsteknik og 
vejledningssamtalen 

3. Moderne didaktiske principper for matematik og naturfag, herunder undervisningsplanlægning, 
nye fælles mål og tværfaglige prøver 

4. Udvikling af en flerfaglig didaktik – tværfaglighed i naturfagene, herunder faggruppesamarbejde.  

 
Centrale spørgsmål og forhold som blev behandlet i samarbejde med praktiklærerne var blandt mange 
flere: 

• Hvordan kan man som praktiklærer støtte de studerende, som kommer med fagene præsenteret i 
en tværfaglig sammenhæng? 
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• Hvordan kan man igangsætte et forløb som er funktionelt tværfagligt? 
• Hvordan kan man trække fagene ud af undervisningslokalerne?  
• Hvordan kan man benytte tværfagligheden til at gøre fagene mindre kontekstbundne? 
• Hvordan støtter man ASTE- studerende, så de vil have lettere ved at planlægge, gennemføre og 

evaluere forløb med udgangspunkt i relevante problemstillinger? 
• Hvordan formulerer man læringsmål i tværfaglige forløb, når Fælles Mål er beskrevet i de enkelte 

fag? 

 
Deltagelse i lektionsstudierne for ASTE- skolernes praktiklærere blev sponsoreret, men alligevel gjorde 
praktiske og organisatoriske hindringer det vanskeligt at opnå betydelig deltagelse. For eksempel måtte 
skolernes lærere selv ordne det praktiske med at finde en vikar til at undervise egne klasser, mens de var 
væk for at overvære et lektionsstudie. ASTE-projektet betalte vikarernes løn, men var alligevel 
organisatorisk opslidende for praktiklærerne. 

Trods de beskrevne vanskeligheder har netop de punktvise lektionsstudier og andre former for 
praksistilknytning samt de afholdte praktiklærerkurser vist sig at udgøre en lovende brobygning mellem 
læreruddannelse, skolens praksis og videnskabsfagene:  

• Når lærerstuderende i de enkelte fag i uddannelsen arbejder med lektionsplaner, kommer 
uddannelsens faglige og teoretiske elementer i direkte anvendelse overfor professionens 
udfordringer; det samme gælder, når man efterfølgende reflekterer over gennemførelsen af 
lektionen 

• Når lærerstuderende i forbindelse med deres bachelorprojekt indsamler empiri i skolen i form af 
spørgedata og observationsdata 

• Når praktiklærerne har været på et længerevarende kursus med undervisere fra 
professionshøjskolerne og forskere, bliver deres tilhørsforhold til uddannelse og vidensudvikling 
mere direkte end ellers - især, når kursusaktivitet og praksiserfaring spiller så direkte sammen, som 
det har været tilfældet for de praktiklærere, der kunne deltage i ASTE-praktiklærerkurserne 

• Når undervisere fra professionshøjskolerne og universitetsforskere sammen observerer og 
diskuterer en lektion, så bliver samspillet i forbindelse med undervisningens udfordringer langt 
mere direkte, end når man diskuterer skole og læreruddannelse på bekvem afstand af disse. 

At de praktiske rammer ikke altid har været ideelle - så det ofte har været umuligt for alle, der gerne ville, 
at deltage - understreger kun potentialet i de realiserede aktiviteter. Ud fra de tilbagemeldinger, vi har fået, 
er det givet, at parterne har erfaret dem som frugtbare. 

 

Baggrunden for lektionsstudier 
Som alle andre professionsuddannelser har læreruddannelsen den centrale udfordring, at uddannelsen 
foregår på afstand af den praksis, den skal forberede til. Uddannelsen bibringer hovedsageligt de 
studerende teoretisk og metodisk grundviden, som er nødvendig for at udøve professionen. Der skal derfor 
arbejdes aktivt med at skabe forbindelser mellem teori (viden til og om professionen) og praksis 
(professionens faktiske udøvelse). Læreruddannelser indeholder derfor normalt forskellige former for 
“praktik”, der består af kortere forløb i uddannelsen, hvor de studerende får erfaring med at undervise 
under vejledning af erfarne lærere. Det er imidlertid i den sammenhæng helt afgørende at skabe 
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sammenhæng mellem praktikken og andre, mere teoretiske, dele af uddannelsen. Her kommer 
lektionsstudier ind i billedet som et format for arbejde med teoribaseret planlægning, observation og 
refleksion over konkret undervisning.  

Der er tale om et format for praksisnært samarbejde mellem lærere, som er udviklet i Japan gennem over 
100 år. Der har gennem de seneste 30 år været betydelig interesse for dette format også i Vesten, hvilket 
både har sat sig spor i omfattende forsøg med implementering af lektionsstudier (særlig i USA, 
Storbritannien og andre engelsktalende lande) og i en voksende forskningslitteratur om formatets 
potentialer og varianter. I Danmark blev formatet introduceret omkring år 2000 gennem foredrag og 
artikler, men de første praktiske forsøg med formatet i Danmark kom først indenfor det 
matematikdidaktiske projekt NAVIMAT, omkring 2008.  Sidenhen har flere udviklings- og 
forskningsprojekter i Danmark arbejdet med formatet, herunder ASTE-projektet.  

Hvad er lektionsstudier så helt konkret? Som det også fremgår af den litteratur, som nævnes ovenfor, kan 
man give både et kort og et langt svar. Det korte svar er: planlægning, observation og refleksion over en 
konkret undervisningsaktivitet (“lektionen”), som gennemføres af en gruppe af lærere i samarbejde med 
henblik på at udvikle disse læreres fælles viden om undervisning.  Det korte svar er desværre hverken 
dækkende eller særligt sigende. Litteraturen indeholder selvfølgelig mere komplekse svar, som også 
betoner andre afgørende elementer i lektionsstudier, f.eks. at: 

• et lektionsstudium er motiveret af eksplicitte spørgsmål vedrørende undervisning, som man sætter 
sig for at undersøge “eksperimentelt” gennem den nævnte lektion 

• arbejdet med forberedelse af lektionen indebærer et mere eller mindre omfattende forstudium af 
relevant litteratur og materialer  

• der udarbejdes inden selve afprøvningen af lektionen en såkaldt lektionsplan, som både gør rede 
for, hvordan lektionen tænkes gennemført, typisk en slags drejebog for de overvejelser, som 
begrunder denne tilrettelæggelse, og ikke mindst for de spørgsmål som lektionsstudiet som helhed 
drejer sig om at undersøge  

• observationer udføres systematisk i relation til lektionsplanen og specielt med henblik på at bidrage 
til at besvare de nævnte spørgsmål 

• refleksionsmødet er baseret på de gennemførte observationer og er stærkt struktureret efter 
principper, som kan variere, men som altid fokuserer på at være en sagsorienteret, respektfuld 
dialog om de spørgsmål, lektionsstudiet drejer sig om 

• der inviteres ofte deltagere udefra, som kan være både lærere og andre med særlig viden om 
lektionsstudiets emne, fag eller tema, og deres deltagelse i observation og refleksion er typisk af 
stor betydning for gruppens videre arbejde. 

Det skal samtidig understreges, at formatet også i Japan findes i en række varianter, så selvom ovenstående 
sammenfatter nogle vigtige principper, er det ikke muligt at lave en “recept” for, præcis hvordan et 
lektionsstudium skal gennemføres. Det skal læres gennem praksis, helst under vejledning af personer, som 
har erfaring med formatet. Det giver naturligt nok særlige udfordringer i sammenhænge som ASTE, hvor 
formatet er nyt for alle (lærerstuderende, undervisere på professionshøjskoler, praktiklærere, observatører 
fra universitetsmiljøer mv.). Enkelte deltagere i ASTE-projektet havde arbejdet med formatet gennem 
mange år, og udarbejdede derfor en række “skabeloner” for lektionsplaner og andre elementer i 
lektionsstudier, disse blev i begyndelsen brugt til at rammesætte arbejdet og formidle formatet til blandt 
andet praktiklærere; skabelonerne er efterfølgende blevet af mindre betydning, efterhånden som flere 
varianter og erfaringer har udviklet sig. 
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De to professionshøjskoler har i ASTE-projektet arbejdet med lektionsstudier på forskellig vis, herunder 
knyttet til et undervisningsfag, på tværs af science fagene og de pædagogiske fag, både internt på 
professionshøjskolerne og som et ansigt udadtil. Således har underviserne på professionshøjskolerne 
arbejdet med at knytte ikke alene deres fag sammen med praksis, men også med at knytte forskellige 
fagligheder sammen. 

Som eksempler kan nævnes: 

• Sustained Visible Lesson Study – ”Et udstillingsvindue for ASTE”  

• Lektionsstudier Professional Development 2017 – “Et omdrejningspunkt og særligt fokus på 
samarbejde mellem science fag og pædagogiske fag” 

• Åbne lektioner 

I Sustained Visible Lesson Study – ”Et udstillingsvindue for ASTE” har et væsentligt element været at 
afsøge mulighederne i lektionsstudier som format for samspillet mellem professionshøjskole-
undervisningen og praksistilknytningen. Det vil sige  bestræbelsen har været at udvikle samarbejdet mellem 
professionshøjskolerne og skolerne. Sustained Visible Lesson Study – ”Et udstillingsvindue for ASTE” var et 
lang-tids ”udstillingsvindue” for ASTE-lektionsstudier i samarbejde med flere skolerne. Det vil konkret sige, 
at der over 15 mandage i et helt skoleår afholdes en studie-lektion med efterfølgende refleksion, hvortil 
ASTE-studerende, ASTE-undervisere, skolens og/eller kommunens lærere, men generelt alle, kan deltage 
med varierende grad af involvering i lektionsstudie-processen.  Deltagerantal har pr. gang ligget på 10-35 
studerende, lærere, skoleledere og UC-undervisere) 

Lektionsstudier Professional Development 2017– “Et omdrejningspunkt og særligt fokus på samarbejde 
mellem sciencefag og pædagogiske fag” bygger på tidligere udfordringer med at finde snitflade, som ikke 
alene er teoretisk, men hvor sciencefag og pædagogiske fag kan mødes. Lektionsstudierne er 
omdrejningspunkt for samarbejdet mellem de pædagogiske fag, didaktik og psykologi og matematik. 
Gennem studiet deltager UC-underviserne sammen i flere lektionsstudier og arbejder både inden og efter 
på at kvalificere undervisningen og elevernes udbytte af studielektionerne. Det overordnede fokus er, 
hvordan det tværfaglige samarbejde bidrager til at etablere en professionel læringskultur i ASTE-
uddannelsen.  

Konkret begynder forløbet med en åben lektion, hvor alle de nystartede lærerstuderende får mulighed for 
at observere og reflektere over en given lektion planlagt af flere ASTE-studerende på 2. årgang og 
gennemført af en enkelt ASTE-studerende. I lektionen arbejder eleverne undersøgende og 
eksperimenterende med matematikundervisning, og der gøres meget ud af, at eleverne hver især skal 
udtrykke deres uformelle viden, og at klassen i fællesskab kommer frem til en mere formel matematisk 
viden. Efter den åbne lektion arbejdes der i fagene på ASTE-uddannelsen med at undersøge, hvad der er 
god undervisning. Efterfølgende arbejder de studerende igen med deres teoretiske overvejelser i praksis, 
denne gang under Science på Frederiksberg, årlig naturfagsfestival. I samarbejde med de tre ældre ASTE-
årgange (2., 3., og 4. årgang) arbejder de mod at lave tværfaglig undervisning for tredive 8. klasser fra 
Frederiksbergs skoler; de planlægger, laver lektionsplaner, gennemfører undervisning, reflekterer over 
undervisning og reviderer og optimerer lektionsplan til endnu en gennemførelse. Både den åbne lektion og 
de tværfaglige lektioner bliver gennem første semester en fælles referenceramme for semesterets fag 
(matematik, psykologi og didaktik). Som fælles emne kan nævnes kommunikation. Normalt arbejder de 
forskellige fag adskilt med kommunikation, men ved at referere til og deltage i de fælles lektionsstudier 
bliver det faglige arbejde mere helstøbt. 
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Et af de vigtige fund i studiet er, at Lektionsstudier Professional Development 2017 muliggør, at de 
studerende kan skabe sammenhæng og forståelse mellem teori og praksis og få ideer til, hvordan de kan 
sammenkoble faglig viden, praksiserfaringer og undervisningsværdier i deres begyndende professionelle 
læreridentitet. Et andet fund er, at der igennem Lektionsstudier Professional Development 2017 udvikles 
en lektionsstudie-kultur, hvor refleksioner over undervisning og udvikling af undervisning er centralt.  

 

. Ved den åbne lektion er alle ASTE-studerende fra første år samlet i læreruddannelsens gymnastiksal. I midten af salen er der 
”opstillet et klasselokale” med borde og stole til 17 elever fra 4. klasse. Rundt om eleverne sidder de nye studerende 
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Selve undervisningen varetages af en ASTE-studerende fra 2. årgang. Han har forberedt undervisningen sammen med flere andre 
ASTE-studerende fra 2. årgang. 

 

Eleverne undersøger og finder problemer, der kræver nye undersøgelser 
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Elever undersøger på egen hånd 

 

 

I fællesskab finder eleverne ud af sammenhæng mellem cirklers diameter og deres omkreds 
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1Studerende fra 2. årgang fortæller om deres observationer af lektionen. 

 

Efter lektionen reflekterer studerende (observatørerne) i fællesskab med studerende fra 2. årgang og UC-undervisere over 
lektionen. 
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Åbne lektioner.  
ASTE-projektet har i efteråret ‘15 og ‘16 ydet økonomisk støtte til etablering af en åben lektion på 
Hummeltofteskolen i Lyngby Taarbæk Kommune. De åbne lektioner, som er arrangeret af Jacob Bahn, 
Institut for Naturfagsdidaktik, KU, har samlet mellem 100 og 150 lærere, studerende, skoleledere, 
forlagsfolk... og givet mulighed for at diskutere god matematik og science undervisning. Det helt særlige 
ved disse åbne lektioner har været, at de åbne lektioner er blevet forestået af japanske super-lærere, der i 
det daglige (i Japan) arbejder med at udvikle sig gennem lektionsstudier. For mange ASTE-studerende og 
UC-undervisere har dette været en øjenåbner for lektionsstudiers potentialer og medført, at ASTE-
studerende i andre sammenhæng har arrangeret åbne lektioner og på den måde involveret andre 
almindelige  lærerstuderende, ligesom de har lavet en åben lektion på sciencefestivallen Big Bang 2017. 

 

Åben lektion på Hummeltofteskolen i Lyngby Taarbæk Kommune. En japanske super-lærer varetager undervisningen og omkring 
150 lærere og studerende observerer og deltager i refleksionen over undervisningen. 
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Som følge af deltagelse i åbne lektioner arbejder ASTE-studerende efterfølgende med lektionsstudier – her en tværfaglig 
studielektion med temaet: Hvorfor kan man ikke gå på væggen. Studielektionen og efterfølgende refleksioner bliver senere 
gennemført til Big Bang. 

 

 

En åben lektion i Ballerup kommune inspireret af japanske lektioner, udført af ASTE-studerende 
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De studerende udtaler: 

“Så synes jeg helt klart også, at det har givet noget, øh, altså sådan, faglig selvtillid. Eller lærermæssig 
selvtillid, eller hvad man siger. På den måde, fordi nu jeg er ikke lige så bange for at åbne et klasselokale 
som før. Altså nu er vi både blevet videooptaget, vi har været i praktik og vi har lavet lektionsstudier. Altså 
man er blevet vant til at blive vurderet mere eller mindre, når man så har stået som lærer. Og samtidig er 
det ikke det, man bliver vurderet på.” (Cecilie, årgang 2013, postsinterview) 

“Det er også rigtig fedt ved at I har taget den mandag i brug. Jeg ville ønske, at vi kunne have deltaget noget 
mere i det. Og jeg tror helt klart, når man får styr på ASTE-stukturen noget mere, til også, hvad skal man 
lave af opgaver til forskellige fag, til forskellige eksamener. Erfaringsmæssigt fundet ud af, hvordan det 
fungere bedst. Så har man i virkeligheden fået en ekstra undervisningsdag, i den der mandag.” (Cecilie, 
årgang 2013, postinterview) 

“De synlige løbende lektionsstudier er et fremragende tilbud, som hjælper os til at kunne reflektere, over 
vores egen undervisning ude i praksis, på en ordentlig måde… Lektionsstudierne er en mulighed for at teste 
forskellige typer undervisning og teorier. Især med de efterfølgende refleksioner, hvor der er mange øjne 
på og man derved får rigtig mange synspunkter ind over… Vi får lov til at se hvordan mange forskellige 
lærere underviser, og på den måde kan vi reflektere over hvornår og hvordan de forskellige læreprocesser 
er mest optimale i forhold til elevernes læring… At kunne reflektere over, ikke bare egen undervisning, men 
helt generelt, er noget af det vigtigste for at udvikle sig. Her er lektionsstudierne en fantastisk mulighed, da 
der er et stort fokus på at få en god refleksionssamtale.” (Marc, Andreas og Oliver, årgang 2016, 
refleksionsopgave for førsteårsstuderende) 

“De løbende synlige lektionsstudier kan, under vores forløb på læreruddannelsen, fungere som en didaktisk 
legeplads for os lærerstuderende.” (Jakob, Juliane og Lajla, årgang 2016, refleksionsopgave for 
førsteårsstuderende) 

“Og jeg synes, det er så fedt at komme ud og prøve det i praksis, uden at man står som den eneste lærer 
med det selv. Vi får snakket om det bagefter, vi er flere om det.” (Cecilie, årgang 2013, postinterview) 

”Det bliver muligt for os som observatører, at få en anden synsvinkel på undervisningen end vi ville få som 
undervisere eller som elever, og netop denne observation af både lektionsplanen, undervisningen og den 
efterfølgende Hanseikai giver gode redskaber til efterfølgende refleksioner af de kommende 
lektionsplaner.” (Søren, Michael, Rikke og Cecilie, årgang 2016, refleksionsopgave for førsteårsstuderende) 

”Generelt så synes jeg, det er fantastisk. Og jeg synes, at LS har en meget betydningsfuld plads i 
læreruddannelsen, fordi de på andre måder end f.eks. aktionslæring eller andre reflekterende teams eller, 
så har de fagligheden, kommer arbejdet. Så arbejder de også rigtig tæt på fagligheden SAMMEN. Og det er 
der ikke nogen, jeg er ikke stødt på andre metoder, nu er det jo ikke en metode, men andre måder at 
arbejde sammen på, der initierer, øh, i samme grad, det her faglige fokus.” (Kira, UC-underviser, interview) 
 
”Det rummer muligheden for = det der med = altså nogle gange, der savner vi også det der med at kunne gå 
i dybden med noget. Og det har lektionsstudier helt vildt meget. Så man kan sige - det der tidsaspekt har 
bare været i vejen for os. Fordi de gange vi har kunnet have gjort det, har det været vildt rart at gå så 
meget i dybden.” (Astrid, årgang 2013, postinterview) 
 

“Jeg synes også, at det med at vi har lavet lektionsstudier, har gjort det mere, sådan, okay at stå. Øh, man 
har ikke = Man har fået sådan en, mere en styrke som lærer - jeg kan stå heroppe og undervise, selv om der 
står 10 mennesker. Altså man er blevet mere sikker på den måde.” (Astrid, årgang 2013, postinterview) 
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Om samarbejdet mellem professionshøjskoler 
og universiteter 
Projektansøgningen blev som helhed til i et samarbejde mellem aktører fra begge professionshøjskoler og 
begge universiteter. Det var fra starten ambitionen at skabe samspil mellem den internationalt orienterede 
forskning i naturvidenskabelige fag og deres didaktik, som foregår ved universiteterne, uddannelsen af 
folkeskolelærere i naturfag, som foregår ved professionshøjskolerne, og naturfagsundervisningen som 
foregår i folkeskolen selv. I ansøgningen blev der bl.a. lagt vægt på at bidrage til udviklingen af en 
naturfaglig kultur i folkeskolen, som har en forbindelse med de videnskabsfag, som undervisningens 
indhold til syvende og sidst bygger på - herunder også den fagdidaktiske forskning. Matematik blev tidligt 
inddraget og i forbindelse med videnskabsfagene kan det særligt anføres, at moderne naturvidenskab ikke 
kan forstås uafhængigt af matematik, idet klassisk naturhistorie (baseret på verbal og figurativ beskrivelse 
af naturen) i dag indtager en mindre fremtrædende rolle end for 100 år siden. 

I projektets første fase - hvor uddannelsens struktur og indhold skulle planlægges - afholdtes flere 
heldagsmøder, hvor repræsentanter for videnskabsfagene (fysik, kemi, biologi, geografi og biologi, 
herunder disses fagdidaktik) deltog. Det blev hurtigt klart, at de gældende rammer for folkeskolens 
læreruddannelse var stort set ukendte for de universitetslærere, der ikke specialiserer sig i fagdidaktik, og 
at rammerne samtidig var meget forskellige - både i omfang, form og indhold. Det var således fra starten 
vanskeligt for de universitetslærere, som ikke selv havde specialiseret sig i fagdidaktik, at bidrage afgørende 
til ASTE-uddannelsens udformning. I senere faser af dennes planlægning blev det derfor hovedsageligt en 
mindre kreds af fagdidaktisk specialiserede medarbejdere fra universiteterne, som bidrog til 
planlægningen. Det gælder både det oprindelige ASTE, hvor den tidligere læreruddannelseslov (LU07) var 
rammen, og især den reformulerede ASTE-uddannelse. 

Under selve implementeringen af ASTE-uddannelsen har en bredere kreds af universitetslærere bidraget på 
under følgende former: 

• Der har været afholdt en række arrangementer for ASTE-studerende baseret på oplæg og 
diskussion med danske og udenlandske universitetsforskere, herunder besøg på Statens 
Naturhistoriske Museum og oplæg om lektionsstudier med udenlandske gæsteforskere i 
naturfagsdidaktik; enkelte universitetsforskere fra KU har også været inddraget i konkrete faglige 
spørgsmål og delprojekter i implementeringen af ASTE-uddannelsen. 

• Der blev i august 2014 afholdt en fem dages sommerskole i Helsingør for Professionshøjskolelærere 
og Ph.D.-studerende, specifikt om forskning i samspillet mellem forskning og skolefag i matematik 
og naturfag - sommerskolen havde oplæg af en række fremtrædende internationale forskere 

• Universitetsforskere har bidraget med oplæg på kurser for praktiklærere, specielt om 
lektionsstudier som metode til udvikling og deling af lærerviden i direkte forbindelse med 
undervisningspraksis; 

• Forskningsdelen af projektet, specielt Ph.D.-projektet, er udført under vejledning af en forsker fra 
Institut for Naturfagenes Didaktik, som også løbende har bidraget til projektets ledelse gennem 
styregruppen; 

• ASTE-studerende har flere gange, med stort udbytte, deltaget i åbne lektioner med udenlandske 
“ekspertlærere”, som blev arrangeret i forbindelse med et Ph.D.-projekt ved KU; 
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• Universitetsforskere har løbende deltaget som “eksterne partnere” i lektionsstudier, dvs. som 
observatører af studielektioner og deltagere i den efterfølgende refleksion. 

I forhold til at inddrage en bredere kreds af universitetslærere har især den sidste form vist sig frugtbar: når 
dagsordenen er sat af en konkret faglig eller tværfaglig lektion i folkeskolen, som en gruppe af 
lærerstuderende har planlagt og gennemfører “live”, viser det sig, at være ganske lærerigt for alle parter at 
lade deres forskellige fagligheder komme i spil i forbindelse med observation og refleksion. Både når det 
gælder lektionens faglige indhold og diskussion af elevernes observerede udbytte kan fagdidaktiske 
spørgsmål mere direkte bringes i sammenhæng med den nyeste viden om det faglige indhold. Der er derfor 
et betydeligt potentiale i at videreudvikle netop denne form for samspil.  

Ser vi mere snævert på samspillet mellem de fagdidaktiske miljøer på professionshøjskoler og universiteter, 
er forudsætningerne i ASTE-projektets 5-årige periode allerede blevet meget gunstigere end tidligere. 
Professionshøjskolerne er blevet udstyret med afdelinger for praksisorienteret forskning, eksempelvis i nær 
tilknytning til Ph.D.-projekter finansieret af Ph.D.-rådet for uddannelsesforskning. Disse Ph.D.-projekter 
udføres af professionshøjskoleansatte, dvs. personer som enten i forvejen havde ansættelse eller som del 
af projektet ansættes. Disse vejledes af universitetsforskere, som kommer til at fungere som et bindeled 
mellem de forskellige projekter. Således har også ASTE-uddannelsen draget fordel af at have et ph.d. 
projekt tilknyttet, da lærerstuderende herigennem har kunnet deltage i aktiviteter, som er opstået, fordi 
der har været en ”overordnet forbindelse”. Eksempelvis har ASTE kunnet lave konkrete samarbejder med 
et Ph.D.-projekt finansieret af Ph.D.-rådet udført på UCC og KU af Jacob Bahn. ASTE-projektets forbindelse 
har også inspireret deltagende undervisere i ASTE-projektet til at søge yderlige samarbejde med 
universiteterne gennem nye ph.d. projekter (f.eks. Camilla Hellsten Østergaard og Sanne Schnell Nielsen).  

Ph.d. projektet i forbindelse med ASTE-
uddannelsen 
Sideløbende med udviklingsprojektet ASTE, har der som ovenfor nævnt været udført et forskningsprojekt 
som har fulgt tilblivelsen og udviklingen af ASTE-uddannelsen på tæt hold. Projektet er blevet gennemført 
af Klaus Rasmussen 

Ph.D.-projektet har undersøgt tre aspekter af ASTE-uddannelsen. Disse aspekter afspejler alle muligheden 
for i ASTE for at forbedre tre slags interaktion: 

A. Mellem naturvidenskabernes og matematikkens discipliner inden for læreruddannelsen. 

B. Mellem undervisningsmodulerne og praksistilknytning, specielt som udfoldet gennem lektionsstudier. 

C. Mellem de højere læreanstalter (professionshøjskoler og universitet) og skolen. 

 
Projektet har kastet seks publikationer af sig der alle er skrevet på engelsk og udgivet i internationalt 
anerkendte tidsskrifter og peer-reviewede proceedings.  Disse præsenteres og sammenfattes i separate 
afsnit herunder. Ud over disse artikler er der også blevet udfærdiget to kommentarer til det danske 
tidsskrift MONA: Rasmussen, K. (2012). Pointer og Lektionsstudier.  MONA Matematik-og 
Naturfagsdidaktik, 4, 4; Rasmussen, K., & Goldbech, O. (2013). ASTE-profil i den nye læreruddannelse. 
MONA Matematik-og Naturfagsdidaktik(4) og en artikel i tidsskriftet Unge Pædagoger: Nyboe, H., & 
Rasmussen, K. (2015). Lektionsstudier som praksissamarbejde. Unge Pædagoger, 1, 30-42.Ph.d. 
afhandlingen: “Praxeologies and Institutional Interactions in the Advanced Science Teacher Education” blev 
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særdelses vel modtaget. Så vel modtaget at den blev indstillet af Institut for Naturfagsdidktik som kandidat 
til årets ph.d.-pris på Københavns Universitet. 

“The originality of Rasmussen’s research is to approach this question from an institutional perspective, 
without adopting any specific disciplinary position while taking into account the specificity of each 
discipline in his analysis. The ASTE-project has given Klaus Rasmussen a unique opportunity to observe, 
from a researcher’s perspective, the design, organization and implementation of an innovative teaching 
education programme.” ( Preliminary assessment rapport, 2016) 

 

Herunder præsenteres de seks publikationer: 

Didactic Codetermination in the creation of an integrated Math and Science Teacher education: The Case 
of mathematics and geography.  (Proceedings of Cerme 8, edited by B. Ubuz, Ç. Haser and M. A. Mariotti, 
3206–3216. Ankara: Manavgat – Side, Middle East Technical University. 2013.) 

Denne artikel omhandler hovedsageligt aspekt A. Den giver en gennemgang af litteraturen vedrørende 
"tværfaglighed" og lignende betegnelser for disciplinær interaktion. Fokus er rettet mod læreruddannelse 
og det undersøges, hvordan elementer fra undervisningsfagene i matematik og geografi var planlagt at 
skulle kombineres i et af de oprindelige tværfaglige ASTE-moduler. Samspillet mellem disciplinerne er 
modelleret ved at sidestille to “disciplinære økologier”(der forenklet kan opfattes som undervisningsfag). 
Gennem interviews med underviserne om hvilke typer opgaver de havde overvejet for kurset, blev det 
afdækket hvordan niveauerne i én økologi påvirker den anden og omvendt. 

 
A layered model of didactic codetermination in science teacher education - Institutional conditions and 
constraints when planning multidisciplinary teaching of energy topics (Actes du IVe congrès international 
sur la TAD; Cirade, G., Artaud, M., Bosch, M., Bourgade, J.-P., Chevallard, Y., Ladage, C. & Sierra, T. A. (Éds). 
(2017). Évolutions contemporaines du rapport aux mathématiques et aux autres savoirs à l’école et dans la 
société. https://citad4.sciencesconf.org 

 
Denne artikel omhandler  aspekt C (og i nogen grad A) og introducerer begrebet “institutionelt lag”  (som 
forenklet kan opfattes som samfundsmæssige institutioner) for at undersøge den komplekse 
udviklingsproces for tværfaglige kursusplaner; både i forhold til indflydelse fra forskellige disciplinære 
økologier (dvs. undervisningsfag) samt forskellige institutionelle lag (dvs. Skolen, professionshøjskolerne og 
universiteterne). Artiklen følger trinene i udviklingen af endnu et af de tværfaglige ASTE-moduler, hvor 
samarbejdet med skoler og universitet kom i forgrunden. I artiklen udvikles en model som kan beskrive 
forskelle i undervisningen af “energi”-relaterede emner i et perspektiv eksternt til institutionerne. Modellen 
gør det muligt at følge udviklingen af modulindholdet detaljeret og se hvordan energi bliver det 
sammenbindende tværfaglige kontaktpunkt. 

 
The emergence and institutional co-determination of sustainability as a teaching topic in interdisciplinary 
science teacher education. (Environmental Education Research, 23(3), 348-364. 2017) 

Denne artikel udnytter den teoretiske udvikling fra de to foregående artikler. Det handler igen om aspekt C 
(og A) og udnytter den udviklede model til at se på 'bæredygtighed', der ligesom “energi” fremstår som et 
begreb, hvorom (undervisningen i) videnskabens discipliner alle kan samles. Det udfoldes og undersøges 
hvordan denne konsensus-proces fandt sted under indflydelse fra disciplinerne og de indgående 

https://citad4.sciencesconf.org/
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institutionelle lag. Modellen giver svar på hvordan, og på hvilke måder, forskelligheder i hvert 
undervisningsfags konceptualisering af bæredygtighed, fortsætter med at gøre bæredygtighed til et oplagt 
tværfagligt, omend omtvistet emne. 

Desuden handler denne artikel også om den faktiske implementering af ASTE-uddannelsens 
undervisningsmodul om bæredygtighed og behandler derved en større del af den didaktiske 
transpositionsproces, dvs. den proces der på godt og ondt gør videnskabsfagenes viden til undervisningsbar 
viden. 

 

Lesson study in prospective mathematics teacher education: didactic and paradidactic technology in the 
post-lesson reflection. (Journal of Mathematics Teacher Education, 19(4), 301-324. 2016) 

Denne artikel omhandler primært aspekt B, og går dybt ind i den didaktiske viden som kommer til udtryk i 
drøftelser, hvori alle tre institutionelle lag deltog som en del af ASTE’s Lektionsstudier. Lektionsstudier har 
en velordnet paradidaktisk infrastruktur med prædidaktiske, didaktiske og postdidaktiske faser, hvor den 
sidste udgjorde den måske mest lovende institutionelle snitflade som blev eksperimenteret med i ASTE-
projektet. I lektionens-refleksion diskuterede deltagerne matematiske og didaktiske praxeologier 
observeret i forskningslektionen. Således ekspliciteres didaktisk viden i en konkret sammenhæng, med stor 
dybde og bredde grundet den institutionelle personsammensætning. Artiklen udstiller forskellig ageren i 
den post-didaktiske praksis som udvises af de forskellige institutionelle lag.  

 

Didactic transposition of mathematics and biology into a course for preservice teachers: A case study of 
'Health - risk or Chance?’ (Mathematics and Science: The relationships and disconnections between 
research and education, Eds. Achiam & Winsløw, IND’s skriftserie nr. 39, s. 107-120, 2015) 

Denne artikel handler primært om aspekt A og betragter "meta" -karakteren af didaktisk viden i 
læreruddannelse, som på en vis måde er “dobbelt distanceret” fra den disciplinære viden, den er tiltænkt 
at udvikle: Læreruddannere bruger deres didaktiske og fagfaglige viden til at hjælpe lærerstuderende til at 
udvikle egen didaktisk og fagfaglig viden, der igen hjælper eleverne i skolen med at erhverve fagfaglig 
viden. Artiklen har to forskellige dele, hvor den første er en detaljeret analyse af trin i 
transpositionsprocessen, som førte til ASTE-uddannelsens tværfaglige modul: “Sundhed - risiko eller 
chance?”. Anden del er en introduktion til ‘Studie og Forskningsforløb’ som er en didaktisk infrastruktur 
velegnet til tværfaglig undervisning, og som blev benyttet til det omtalte modul.  

 
The direction and autonomy of interdisciplinary study and research paths in teacher education (REDIMAT 
Journal of Research in Mathematics Education, 5(2), 158-179. doi: 10.4471/redimat.2016.1753) 

Denne artikel omhandler aspekt A (og B). Den falder i direkte fortsættelse af den forrige artikel, da den 
dækker den fulde implementering af Studie og Forskningsforløbet i modulet “Sundhed - risiko eller 
chance.” Lærerstuderende skulle her foretage en undersøgelsesproces vedrørende sygdommen diabetes, 
som var eksemplarisk for den didaktiske infrastruktur af studie- og forskningsforløb. Artiklen behandler 
også to sparsomt udforskede teoretiske konstruktioner, som er beregnet til at hjælpe læreren med at 
regulere og styre læreprocessen i Studie og Forskningsforløbet. De læringsveje som blev realiseret af de 
lærerstuderende, blev analyseret i såkaldte “trædiagrammer” hvilket gav information om Studie og 
Forskningsforløbs anvendelighed til at fremme en studieproces med tværfaglige forbindelser. 
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Overordnede konklusioner på forskningsprojektet 
 
Med hensyn til aspekt A har det vist sig at tværfaglig viden og uddannelsestænkning tydeligt indgik i 
planlægningen og forestillingen om de oprindelige ASTE-kurser. I udviklingen var deltagende undervisere 
fra læreruddannelsen opsatte på at tænke i konkret modulindhold hvor den disciplinære interaktion kunne 
udspille sig. Denne tænkning blev formet af en vekselvirkning mellem niveauerne i de disciplinære 
økologier. Dette fremgik tydeligt af møder og de udviklede kursusplaner. I mange tilfælde var det 
tværfaglige samarbejde knyttet til bestemte fagoverskridende forestillinger eller koncepter såsom 
“strømning”, “energi” eller “bæredygtighed”, som synes at være af værdi eller interesse for alle de 
deltagende undervisningsfag. Ved hjælp af forskningsprojektets teoretiske grundlag har det været muligt at 
kortlægge detaljerne i den indflydelse disciplinerne i ASTE-projektet har haft på hinanden, hvilket giver et 
mere omfattende billede af interaktionen, end det er muligt ved at bruge de sædvanlige beskrivende 
etiketter som "tværfaglig", "flerfaglig" osv. 

Det kan endvidere konkluderes, at Studie og Forskningsforløb er en velegnet didaktisk infrastruktur til 
udvikling af tværfaglig viden hos de studerende, men samtidig afslørede analysen at det var for vanskeligt 
for de lærerstuderende at integrere de indgående fags didaktikker simultant med det tværfaglige. Dvs. de 
lærerstuderende opnår i Studie og Forskningsforløbene integration af fagene fagligt set, eller et fag og dets 
associerede didaktik, og på den måde har ASTE haft succes med at forbedre integrationen mellem 
undervisningsfagene. Dog opnås sjældent en “flerklang” som dækker både den disciplinære og didaktiske 
integration af alle fire elementer inden for den givne tidsramme og fagramme af det afprøvede studie og 
forskningsforløb.2 

Forskningen vedrørende aspekt B er selvfølgelig mest omfattende med hensyn til lektionsstudier, men en 
række andre elementer i de centrale tværfaglige ASTE-moduler faldt inden for dette aspekt om interaktion 
mellem praksistilknytningen og undervisningsmodulerne. For eksempel udførte ASTE-studerende interview 
af skoleelever om udvalgte områder af viden der må betragtes som tværfaglig. Ligeledes indebar ASTE-
modulerne ofte at de studerende gennemgik forløb konstrueret til at være eksemplariske for faktisk lærer-
praksis.  Desuden er besøg ved eksterne læringsmiljøer (for skoleelever) ofte blev brugt og har været i fokus 
på de fælles ASTE-arrangementer. 

Lektionsstudier må dog siges at være ASTE's kendetegn i samarbejdet med skolen. Det blev udnyttet i 
praktikperioder såvel som i praksistilknytning til modulerne, hvor lektionsplaner blev udviklet med meget 
specifikke foci, og efterfølgende blev forskningslektionen gennemført i skolen. Det arbejde med 
lektionsstudier som primært er undersøgt i forskningsprojektet vedrører en pilot undersøgelse inden for 
matematikundervisning. Det blev dokumenteret, hvordan lektionsstudier som en ny paradidaktisk 
infrastruktur skulle konkurrere mod eksisterende måder hvorpå man i Danmark hidtil har orkestret “det at 
lære af praksis". 

På den baggrund kan det konkluderes at en vedvarende indsats med mindre på hinanden følgende 
introducerende trin er nødvendig hvis lektionsstudier skal blive et udbredt format i dansk læreruddannelse. 
Mest væsentligt viste undersøgelsen formatets evne til at eksplicitere relevant didaktisk viden og kunnen, 
og dermed muliggøre refleksion over dem i et forum, hvor alle tre involverede institutionelle lag kunne 
drage fordel af hinandens perspektiv. Blandt mange partikulære resultater skal det nævnes, at dette 
trefoldige mødested gav anledning til at "institutionelle synspunkter" som tages for givet, pludselig kunne 
udfordres.  

                                                           
2 Bemærk at Studie og Forskningsforløb blot var et af mange formater for tværfaglig integration som blev afprøvet i 
ASTE uddannelsen 
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Med hensyn til aspekt C kan det konkluderes, at det institutionelle samarbejde var underlagt en række 
‘udefra kommende’ betingelser og begrænsninger der påvirkede ASTE-projektet. Selvom dette i sig selv 
ikke er overraskende, er det interessant hvilken indflydelse de deltagende institutioner ydede. ASTE-
projektets overordnede hensigt om at involvere alle tre institutionelle lag gav anledning til at disse udtrykte 
deres forskellige opfattelser af faglig og didaktisk viden. Den egentlige sandhedsværdi af sådanne 
opfattelser kan ikke objektivt fastslås, men det viste sig også at være underordnet for det institutionelle 
samarbejde. Hvert lag udtrykte bestemte (stereotype) opfattelser af egne og andre lag, noget som gav 
anledning til bekymringer om andre lags tilsyneladende mangel på viden om ens eget lag. Dette var ikke 
nødvendigvis en dårlig ting for samarbejdet, da det gav anledning til at udveksle information mellem 
lagene. F.eks. var læreruddannelses-laget især opmærksom på læseplanen for skolen og opmærksom på 
hvordan undervisningen, på godt og ondt, blev opfattet at finde sted der. Dette påvirkede læseplanerne og 
den faktiske undervisning i ASTE. Selvom opmærksomheden på skolens forhold ikke er et specifikt 
fænomen for ASTE, var det her karakteristisk fokuseret på undervisningen af de identificerede tværfaglige 
begreber som ‘energi’ og ‘bæredygtighed’. 

At finde hensigtsmæssige måder at samarbejde med universitetslaget udfordrede underviserne i ASTE. Der 
blev dog observeret mindst to konkrete påvirkninger: Det at søge forskningslitteratur blev observeret at 
være et hyppigere element i de lærerstuderendes studiepraksis end tilfældet var for ordinære studerende. 
Og undervisernes inspiration til de udviklede læseplaner kunne spores, omend indirekte, til 
universitetslaget.  

En begrænsning, der påvirkede ASTE, stammede fra at hvert fag var repræsenteret i ASTE med “sin egen 
underviser” der så skulle samarbejde om et fælles modul. Selvom underviserne udviklede og planlagde 
modulerne sammen, så var der i de fleste tilfælde ikke ressourcer eller mulighed for at undervise sammen. 
Dvs. i flere tilfælde var det svært for underviserne at hjælpe de studerende til at forbinde fagene, da hver 
enkelt underviser ikke vidste i detaljer hvad der var sket i tidligere lektioner. Denne organisatoriske 
opsætning var stærkt betinget af, hvad der var praktisk muligt, og at ASTE-uddannelsen måtte følge en 
institutionel logik, hvor overvejende monodisciplinære moduler blev undervist af en enkelt underviser, der 
kun repræsenterer en disciplin.  
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ASTE-arrangementer  
Det har været en målsætning i ASTE-projektet, at samle alle ASTE-studerende på de to professionshøjskoler 
til fælles aktiviteter, og der er i forløbet af projektperioden afholdt en del sådanne aktiviteter. Formålet har 
dels været at skabe en forbindelse mellem professionshøjskoler og universiteter og dels at skabe et 
fællesskab mellem ASTE-studerende på tværs af de to uddannelsessteder. 

ASTE-arrangementer - som vi valgte at kalde dem - har indeholdt flere besøg på Københavns Universitet og 
Danmarks Teknologiske Universitet med oplæg af egne forskere eller af udenlandske gæsteforskere. 
Indholdet har både været fagligt og didaktisk. 

Endvidere har der været arrangeret ekskursioner til skoletjenester (f.eks. Botanisk Have København, 
Geocenter Møns Klint), museer (Geologisk Museum), større teknologiske anlæg og videnstunge 
naturfaglige arbejdspladser (f.eks. DTU RISØ, Symbion, Kalundborg forsyning,).  

Deltagelse har været frivillig og der har været en stor tilslutning fra de studerende. Indholdet fra 
aktiviteterne er på forskellig vis indarbejdet i undervisningen, og har i flere tilfælde haft en 
perspektiverende funktion i forhold til studie indholdet. 

En anden type ASTE-arrangement, hvor de studerende har indtaget en mere aktiv formidlende rolle var 
naturvidenskabsfestivallen Science på Frederiksberg. Metropol ASTE-hold har hver september samarbejdet 
om at videregive naturvidenskabelig læring til skolebørn. Festivalen bliver hvert år besøgt af omkring 6000 
skoleelever og deres lærere og derudover 30 8. klasser. 8. klasserne deltager i særlige tilrettelagte 
tværfaglige lektioner, eksempelvis klimaforandringer, jorden 2,0 og værdispil. 

 

På billedet ses en del af klimaspillet. Spillet er udviklet af studerende fra flere ASTE-årgange og foregår som en blanding mellem 
brætspil og digitalt spil, hvor elevernes livsvalg har gode eller dårlige konsekvenser for klima og miljø. 



[34] 
 

 

På billedet ses en gruppe elever som arbejder med ”Jorden 2,0”. Verden er gået under og elevernes bliver 
nød til at tage til Mars for at undersøge nye levevilkår, eleverne inddeles i rangere (bygger robotter og 
tager første tur til planeten), geologer og  kemikere. Alle gruppe arbejder sammen, da de har brug for 
hinandens viden. 

 

I lektionerne har klasserummet særlig fokus.  
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De Studerende udtaler: 

 

”Og så vil jeg sige Science på Frederiksberg. Det var et af de bedste forløb, som jeg har haft her. SpF. 
Fuldstændig fantastisk organiseret. Alt det der med KIE-modellen [kreativitet, innovation og 
entreprenørskab] og hvordan det fungerede. Det var så fedt, det var så fedt. Jeg kommer til at bruge det.” 
(Marianna, årgang 2013, postinterview) 

 

”Jeg nævnte det med blandede 1., 2. og 4. årgang. Jeg syntes det var meget fedt. At have - FORDI de jo 
kommer med deres egne erfaringer. De skal også lære noget. OG vi skal også lære noget fra dem. Og vi kan 
sagtens prøve vores evne, vores færdigheder til at stilladser deres læring. Det kan vi sagtens. Så jeg havde 
nogle rigtig gode oplevelser. Så 1., 2. og 3. årgang gruppe, de var meget oppende, og ville bidrage. Lære og 
ville arbejde. Så det var en god oplevelse” (Marianna, årgang 2013, postinterview) 

 

”Det har været super fedt at være på de der ASTE-ture. Geocenter Møn. Det var den første vi var på. Den 
var - det var sjovt.” (Pernille, årgang 2013, postinterview) 
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ASTE i tal  
 
Følgende redegørelse opregner resultatet af en kvantitativ undersøgelse af ASTE-uddannelsens første 
optag, årgang 2013. 

Undersøgelsen beskæftiger sig med de ASTE-studerende på hhv. Metropol og UCC i sammenligning med 
tilsvarende ordinære studerende, hvor det præcise sammenligningsgrundlag er beskrevet i nærmere 
detalje for hver del-undersøgelse. 

Undersøgelserne beskæftiger sig hovedsageligt med de studerendes indgang og udgang ud fra følgende to 
hovedspørgsmål: 

A)      Hvilke karakteristika har de studerende der rekrutteres til ASTE-uddannelsen, og adskiller de sig fra 
ordinære studerende? 

B)      Hvorledes klarer de ASTE-studerende sig eksamensmæssigt, og i forhold til ordinære studerende? 

Derudover er der foretaget en opgørelse af optag og frafald, igen sammenlignet med ordinær uddannelse: 

C)      Hvorledes er frafaldet på ASTE-uddannelsen? 

Alle data er hentet gennem de to uddannelsessteders studieadministrative systemer (SIS), og data er 
behandlet statistisk med STATA 14 og R. 

Del A) Karakteristika 
Alder og køn 

De ASTE-studerende var i starten af 2017, 26 år gamle i gennemsnit. Hvilket er det samme som for 
ordinære studerende med samme første linjefag. 

Samlet set var der lige mange af hvert køn på ASTE årgang 2013. (18 kvinder og 17 mænd, opgjort primo 
2017) Hvilket var samme fordeling som for ordinær uddannelse.  Dette dækker dog over forskelle mellem 
de enkelte uddannelsessteder. 

Metropol: 

(Her sammenlignes ASTE årgang 2013 (17 studerende) med studerende på ordinær uddannelse (42 
studerende) som ligeledes har ’matematik 4.-10.kl.’ som første linjefag.) 

Ved opgørelse primo 2017 var de studerende på ASTE, i gennemsnit 26,4 år gamle, hvilket ikke er 
signifikant anderledes end de øvrige ordinære studerende (26,7 år). 

Derimod er der stor forskel i køn mellem de optagne på Metropol ASTE og ordinær uddannelse: For ASTE er 
ca. 73% kvinder, mens der kun er ca. 47% kvinder blandt de ordinære. Datamængden er dog ikke helt stor 
nok til at udelukke det som en tilfældighed (p=0,07). 

UCC: 

(Her sammenlignes ASTE årgang 2013 (18 studerende) med studerende på ordinær uddannelse (67 
studerende) som ligeledes har ’matematik 4.-10.kl.’ som første linjefag.) 
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Ved opgørelse primo 2017 var de studerende på ASTE, i gennemsnit 25,8 år gamle, hvilket ikke er 
signifikant anderledes end de øvrige ordinære studerende (25,3 år). 

Forskellen i køn på UCC er det omvendte af Metropol. På UCC er der flest mænd (13), og 5 kvinder. Dette er 
signifikant anderledes end for ordinære studerende på UCC 

Adgangsgivende uddannelser 

Det fremherskende adgangsgrundlag er fra det almene gymnasium/hf, hvilket gælder både ASTE og 
ordinære hold. 

Adgangsgivende kvotienter og niveauer 

ASTE-studerende og studerende på ordinær uddannelse optages gennem den koordinerede tilmelding 
(KOT) og herunder findes det eksamensgennemsnit fra ungdomsuddannelse eller tilsvarende som kan 
bruges som mål for de studerendes generelle niveau. Der sammenlignes med ordinære studerende optaget 
samme år og med Matematik 4.-10. kl. som første linjefag. 

Tabel 1 Samlet adgangsgivende gennemsnit (7-trins skala), hele uddannelsen. 

 ASTE Ordinær 

Adgangsgivende gennemsnit 7,7 6,8 

 

Samlet set har ASTE-studerende signifikant højere adgangskvotient (t-test, p=0,02): 

Ovenstående samlede analyse dækker over lokale forskelle på de to uddannelsessteder. Nedenfor 
sammenlignes de ASTE-studerende hhv. med 1) den samlede øvrige population på årgang 2013 der har 
valgt matematik som sit første linjefag og 2) øvrige population som specifikt har matematik 4. – 10. kl. som 
første linjefag. 

Tabel 2: Adgangsgivende gennemsnit (7-trins skala) opdelt efter uddannelsessted 

 Sammenligningsgrundlag ASTE Ordinær 

Metropol 1) se ovenfor 8,2 7,3 

 2) 8,2 7,4 

UCC 1) 7,1 6,7 

 2) 7,1 6,6 
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Metropol: For sammenligningsgrundlag 1) er forskellen statistisk signifikant på 5% niveauet (t-test, 
p=0.0327). For sammenligningsgrundlag 2) er forskellen ikke statistisk signifikant (t-test, p=0.0691). 

UCC: For ingen af sammenligningsgrundlagene er der signifikant forskel. 

Herefter ser vi på adgangsniveauet mere detaljeret i form af niveauet på relevante fag hvori der er taget 
adgangsgivende eksamen (primært ungdomsuddannelse), dvs. hvilken fordeling af niveauer A, B eller C , 
har de studerende i fag vurderet som centrale for hold på ASTE-uddannelsen. (Sammenlignet med 
studerende fra hold på ordinær uddannelse, som også startede i 2013 og valgte linjen med matematik for 
4-10. klassetrin ). De omfattede fag er Matematik, Fysik, Biologi(herunder bioteknologi), Geografi (herunder 
kultur/natur-geografi) og Kemi. 

 

Tabel 3 Adgangsgivende niveauer (procentuel fordeling blandt studerende med pågældende fag) 

 Relevant Fag Andel A-niveau (%) 

 

Andel B-niveau (%) 

 

Andel C-niveau (%) 

  ASTE       Ordinær ASTE       Ordinær ASTE       Ordinær 

Metropol Matematik 65 45 35 55 0* 0* 

Fysik 13 6 67 19 20 75 

Biologi 50 7 14 53 36 40 

Geografi 0** 0** 0 20 100 80 

Kemi 8 14 69 43 23 43 

UCC Matematik 67 36 17 54 16* 10* 

Fysik 15 4 54 37 31 59 

Biologi 15 8 31 46 54 46 

Geografi 0** 0** 66 0 33 100 

Kemi 33 6 45 56 22 38 

* B-niveau i matematik er adgangskrav, men der kan dispenseres. **A-niveau i geografi forefindes ikke i 
ungdomsuddannelsen. 



[39] 
 

Metropol: 

Da det umiddelbart ser ud til at der er højere adgangsniveauer blandt de ASTE-studerende er dette 
yderligere testet for om forskellen er signifikant.  Dette kan umiddelbart gøres for Matematik, og det 
konstateres at trods den procentvise større andel af A-niveauholdere, så er der ikke signifikant forskel 
mellem ASTE og ordinære studerede. (chi-test, p=0,232) 

Mht. naturfagene er det ikke muligt at teste forskellen umiddelbart grundet for få studerende i enkelte af 
kategorierne. Vi har derfor slået de særskilte fag sammen til ’naturfag’ og foretaget analysen herpå. Det 
konkluderes at det samlede niveau i naturfag er signifikant højere blandt ASTE-studerende end ordinære 
studerende (chi-test, p=0,004) 

UCC: 

Da der umiddelbart er samme forhold med højre matematik og naturfagsniveauer på UCC som for 
Metropol laves tilsvarende analyse.  Mht. matematik er det dog ikke muligt at teste forskellen da der ikke 
er tilstrækkeligt med studerende i alle kategorier. 

Mht. naturfagene er det ikke muligt at teste forskellen umiddelbart grundet for få studerende i enkelte af 
kategorierne. Vi har derfor ligesom for Metropol slået de særskilte fag sammen til et naturfag og foretaget 
analysen herpå. Det konkluderes at det samlede niveau i naturfag er signifikant højere blandt ASTE-
studerende end ordinære studerende (chi-test, p<<0,05) 

Konklusion del A 

På ovenstående baggrund kan vi med statistisk sikkerhed konstatere at ASTE har tiltrukket studerende med 
et generelt højere adgangsniveau og herunder flere med A og B niveau i de relevante naturvidenskabelige 
fag end tilfældet er for studerende på sammenlignelig ordinær uddannelse.   

Mht. matematisk adgangsniveau ser vi en tredjedel større andel (ca. 30 procentpoint) af ASTE-studerende 
med A-niveau end blandt de ordinære, men foreløbig er det statiske materiale ikke stort nok til at afgøre 
om denne forskel er signifikant. 

Del B) Eksamen 
Eksamensresultat for ASTE-studerende 

Det første undervisningsfag som afsluttes på ASTE-uddannelsen er Matematik for 4.-10.kl., efter 5. 
semester på UCC og 6. semester på Metropol. Herefter biologi 6. semester på Metropol og 7. semester på 
UCC. Dernæst fysik/kemi, 7.semester på begge UC og endelig geografi 7. semester på Metropol og 8. 
semester på UCC.  (Sammenligningsgrundlaget fra ordinær uddannelse er alle de øvrige studerende der er 
startet på samme år og har bestået eksamen i det pågældende fag uanset tidspunkt) 

Tabel 4 Eksamens gennemsnit for undervisningsfag 

 Fag ASTE Ordinær 

Metropol Matematik 4.-10.kl. 7,1 6,9 
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 Biologi 8,6 8,1 

 Geografi 9,6 9,9 

 Fysik/Kemi 7,4 6,5 

    

UCC Matematik 4.-10.kl. 8,4 7,1 

 Biologi 9,1 8,2 

 Geografi 7,9 6,8 

 Fysik/Kemi 8,4 9,1 

 

Metropol: 

Der ses et marginalt højere ASTE eksamensgennemsnit for matematik, biologi og fysik/kemi. Denne forskel 
er dog ikke signifikant (t-test; p=0,40 for matematik, p=0,33 for biologi, p=0,33 for fysik/kemi). ASTE-
studerende i geografi klarer sig marginalt ringere end ordinære studerende, men igen er forskellen ikke 
signifikant (t-test, p=0,38) 

UCC: 

Der ses væsentligt højere ASTE eksamensgennemsnit for matematik, biologi og geografi (ca. et 
karaktergennemsnitspoint højere) Forskellen er dog ikke signifikant (t-test; p=0,07 for matematik, p=0,15 
for biologi, p=0.18 for geografi) For fysik/kemi klarer de ASTE-studerende sig en anelse ringere, men igen er 
forskellen ikke signifikant (t-test, p=0,32) 

Konklusion Del B 

De ASTE-studerende klarer sig mindst lige så godt eksamensmæssigt som ordinære studerende 

Her kan det diskuteres om den antageligt hårdere belastning af det ekstra undervisningsfag/linjefag, i 
stedet for ordinære studerendes valgfag, udkompenceres af de ASTE-studerendes højere adgangsniveau 
eller den tværfaglige sammenhæng i uddannelsen (eller en kombination af disse). Vi har dog ikke nogen 
mulighed for at adskille disse to bidrag, ligesom belastningen fra det ekstra linjefag heller ikke 
(umiddelbart) kan kvantificeres. 

Del C) Optag og frafald 
Optag og frafald 
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På Metropol optages ASTE-studerende første år sammen med ordinære studerende, og vælger først ind på 
ASTE-linjen umiddelbart før 3. semester. På UCC optages studerende direkte til ASTE-linjen på 1. semester. 

Metropol: 

Metropol foretager sine frafaldopgørelser i perioder fra 1. marts til 1.oktober. ASTE-holdet bestod 1. okt. 
2014 af 17 studerende, hvilket var uændret 1.marts 2015. Oktober 2015 havde to forladt ASTE-
uddannelsen, en blev overflyttet til ASTE og en var gået på barselsorlov (og som returnerede til ASTE på den 
efterfølgende årgang 2014). Det resulterende antal på 15 holdt sig til marts 2017, hvor yderligere en 
studerende gik på barselsorlov. Netto frafaldet er således 5,9%, over hele perioden, hvilket er det samme 
som for Metropols læreruddannelse i øvrigt (5,8%, okt.2014-marts2016. Kilde: MetropoLIS 2016, p.4). 

UCC: 

22 studerende startet, heraf 1 gæstestuderende på tidsbegrænset ophold. Fra uddannelsens start til marts 
2017 har fire forladt uddannelsen. Tre med begrundelsen ”personlige forhold” og en med ”fortrudt 
uddannelse”. Det giver et totalt frafald på 19%.  Dette tal skal dog ses i lyset af optagelsesmetoden som er 
anderledes end på Metropol. Hvis vi ser på hvornår de studerende har forladt uddannelsen, ser vi at to af 
de fire er stoppet så tidligt (på første år) at de ikke har haft de tværfaglige moduler der er en del af kernen i 
ASTE.  Et samlet frafald på 9 % er således det mere reelle tal. Til sammenligning var frafaldet generelt på 
UCC i 2013, 18% det første år. (Kilde: NøgletalUCC2017) Konklusionen må derfor være at frafaldet på ASTE, 
UCC er sammenligneligt med, eller mindre end, frafaldet for de ordinære studerende.  

Samlet konklusion på ASTE i tal 
Følgende kan konkluderes for det første “kuld” af ASTE-lærere samlet set. ASTE appellerer i lige høj grad til 
mænd og kvinder. Kvinderne valgte fortrinsvis Metropol som studiested, for mændene var det modsat.  

Det adgangsgivende karaktergennemsnit fra ungdomsuddannelse var sammenligneligt for ASTE-studerende 
og ordinære studerende. Dog for studerende på Metropol var karaktersnittet så meget højere at det ikke 
blot kan forklares med statistisk tilfældighed. 

De adgangsgivende niveauer i Matematik, Fysik, Kemi, Biologi og Geografi var højere blandt de ASTE-
studerende end blandt de ordinære. Dvs. fordelingen af A, B og C niveauer er forskudt mod “højere 
niveauer” for ASTE. Specielt for naturfagene var denne forskel signifikant på begge uddannelsessteder. 

Efter afsluttet ASTE-uddannelse kan det konstateres at eksamenskarakteren var på mindst sammen niveau 
som for ordinære studerende. Dette skal ses i forhold til den principielt øgede belastning fra det ekstra 
undervisningsfag. Den øgede belastning må altså være blevet ‘udkompenseret”. Denne udkompensering 
kunne formodes at stamme fra et højere indgangsniveau og karaktergennemsnit, eller den tværfaglige 
synergi i uddannelsen. Det er i regi af en uddannelse ikke muligt at adskille de forskellige bidrag, men vi kan 
konstatere at den samlede “ASTE-pakke” med bedre rekruttering, tværfaglighed og øget linjefagsbelastning 
har uddannet lærere der lærereksamensmæssigt har klaret sig mindst lige så godt som ordinære 
studerende. 

Hertil kommer at ASTE-studerende har haft samme eller lidt mindre frafald end den ordinære 
uddannelse.     
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Erfaringsopsamling vedrørende tværfaglighed i 
uddannelses og aftagerperspektiv. 

Det har været muligt i ASTE ’s projektperiode at få indikationer på, om de ASTE-studerende rustes til at 
gennemføre tværfaglig undervisning i skolen. 

Der er således gennem de studerendes praktik, eller øvrige praksistilknytning i forbindelse med 
uddannelsens moduler, blevet høstet en del erfaringer med studerendes udvikling af kompetencer til at 
gennemføre tværfaglig undervisning. Disse erfaringer peger på, at de studerende som en naturlig ting 
arbejder tværfagligt i skolen.  

I den daglige undervisning på læreruddannelsen, bevæger de ASTE-studerende sig ligeledes uden besvær 
mellem elementer fra flere fag, og mellem teori og praksis, uanset om det aktuelle modul bygger på ét eller 
flere fag. Det har blandt andet ved eksamen i undervisningsfagene, som i udgangspunktet er monofaglige, 
givet sig udslag i, at de studerende har inddraget elementer fra ét eller flere af de andre undervisningsfag. 

Det har været muligt i den praktiske tilrettelæggelse af ASTE som en talentuddannelse, med et antal ASTE-
studerende, der udgør en samlet klasse gennem hele studiet, at referere til alle moduler i uddannelsen og 
dermed fremme en helhedspraksis, der tilgodeser tværfaglighed.  

Når der til hvert hold er knyttet et mindre antal undervisere fremmer det sammenhængen i uddannelsen. 
Vi har lært, at uddannelsen organisatorisk skal stræbe efter at fastholde mindre teams af undervisere med 
hver deres faglighed til at varetage undervisningen omkring et hold. 

Organiseringen af ASTE som et selvstændigt studiespor har betydet, at indhold og forløbet i vid 
udstrækning har været muligt at justere. I udviklingsfasen er de fire tværfaglige modulers placering og 
indhold således blevet justeret løbende. Det har udviklet sig forskelligt på de to professionshøjskoler, 
blandt andet på grund af de rammer, der har været gældende på de to institutioner. ASTE har på den måde 
fungeret som et eksperimentarium for udvikling af tværfaglig læreruddannelse. 

Der er flere eksempler på, at ASTE-studerende har fungeret som ressourcepersoner på skolerne i forhold til 
den tværfaglige undervisning. Det har afstedkommet mange positive tilbagemeldinger fra praktiklærerne. 
Det blev således også fremhævet af praktiklederen ved Husum Skole, Jesper V. Nissen, ved det afsluttende 
ASTE-seminar den 22. september, 2017, idet han udtalte sig meget anerkendende om de ASTE-studerendes 
kompetencer. Interessen for de færdige ASTE-studerende afspejles også i de studerendes tilbagemeldinger 
fra jobsamtaler: 

”Det var fedt de spurgte ind til; ”er du ASTE?”. ”Jeg er ASTE”. Det var også fedt lige præcist på Skolen ved 
Søerne, de ville gerne alt sådan noget innovation og innovativt. Det er lige præcist det vi har lært med 
ASTE… Det er en skole, der kender til ASTE, og de ved hvad jeg på sigt kan… (Pernille, årgang 2013, 
postinterview) 

”Jeg blev kaldt til samtale på Oehlenschlægersgade skole og Guldbergsskolen. Og jeg tror det var også på 
grund af ASTE. De er interesserede i ASTE. ”(Marianna, årgang 2013, postinterview) 

Der har været forskel i at have 4 fag. Det har helt klart været en fordel. Oehlenschlægersgadeskole havde 
ikke øje for, hvad vi ASTE-lærere ku’. Det havde Guldbergsskolen, de kunne se, bum, 2 ASTE-lærere, de kan 
hver dække 4 fag. (Cecilie, årgang 2013, postinterview) 
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Der har forstanderen [på efterskole] direkte sagt; ” jeg kan se, at der er nogle muligheder for dig og 
naturfag”. Så har de ligesom rykket rundt på deres lærere for at få det til at hænge sammen. (Astrid, årgang 
2013, postinterview) 
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ASTE fra udvikling til drift – en række 
anbefalinger  
ASTE-uddannelsen overgår nu fra at være et udviklingsprojekt til at være en linje i læreruddannelsen. I 
denne omstilling vil vi pege på vigtige udbytter af projektet, som vi anbefaler fastholdt og videreudviklet. 
 

• Det har vist sig at være en fordel, at de studerende opnår undervisningskompetence i alle fire 
undervisningsfag, og at samspillet mellem fagene dyrkes systematisk. I studieprocessen og i de 
studerendes praktik får de studerende mulighed for at erfare, at fagene styrker hinanden ved at 
indgå i naturlige samspil. Endvidere ruster det de kommende lærere til at varetage den tværfaglige 
undervisning i skolen. Det er derfor vigtigt at fastholde, at ASTE-uddannelsen dels omfatter alle fire 
fag, dels at der undervises systematisk i tværfaglighedens didaktik. 

 
• Det har været intentionen i ASTE-projektet, at de studerende gennem hele forløbet var knyttet til 

en bestemt praktikskole. Det bør fastholdes og udbygges i ASTE-uddannelsen, at der er en nær 
tilknytning af de studerende til praktikskoler, herunder arbejdet med lektionsstudier og andre 
udviklingsstrategier og metoder såvel på personligt plan som på team plan. Det at de studerende er 
tilknyttet en skole, gør det nemmere i studieforløbet rent praktisk at arrangere lektionsstudier og 
at gennemføre mindre undersøgelser i praksisfeltet i samklang med teoriundervisningen i fagene. 
Disse intentioner bør fastholdes og udbygges i den fremtidige ASTE-uddannelse. 

 
• I ASTE-projektet har det i stor udstrækning været muligt at skabe en studieramme, hvor det er de 

samme studerende, der er udgør et fast hold gennem hele uddannelsen. Det skaber en identitet og 
en kultur, som endvidere i nogle forløb er blevet understøttet af, at undervisningen er blevet 
varetaget af et fast lærerteam, hvilket har fremmet muligheden for at overføre viden og 
samarbejde mellem uddannelsens moduler. Det kendskab, som de studerende opnår til hinanden, 
og det kendskab, som der opbygges mellem studerende og lærergruppe, giver mulighed for 
udfoldelse af differentieret undervisning og læring tilpasset den enkelte studerende. Mulighederne 
for at skabe disse studierammer bør fastholdes. 

 
• Planlægning og gennemførelse af projektet har i det store hele været et succesfuldt samarbejde 

mellem de deltagende institutioner. De to professionshøjskoler har gennem projektet udvekslet 
viden og erfaringer fra gennemførelsen af de lidt forskellige versioner af uddannelsen. 
Universitetsmiljøerne har både opnået og bidraget med viden om læreruddannelse på tværs af 
naturfag, og samspillet mellem skolefag og videnskabsfag - ikke mindst gennem Klaus Rasmussens 
Ph.D.-projekt, som udgør den forskningsmæssige kerne i projektet. Samarbejdet mellem 
professionshøjskolerne giver sig selv efter etableringen af Københavns Professionshøjskole (marts 
2018), men samarbejdet mellem universitetsmiljøer og professionshøjskolemiljøer bør styrkes og 
udbygges. 

 
• Samspillet melemme praktikskoler, professionshøjskoler og universitetsmiljøer har fået nye 

dimensioner dels gennem kursusforløbene for praktiklærere tilknyttet ASTE, dels gennem 
lektionsstudierne hvor undervisere fra professionshøjskolerne og universitetsforskere har deltaget i 
lektioner gennemført af lærerstuderende. Der bør stadig skabes muligheder for dette samspil. 

 
• ASTE-projektet har været på forkant med den tværfaglige undervisning, som blandt andet 

forudsættes i forbindelse med den nyligt indførte fællesfaglige prøve i naturfag efter 9. klasse i 
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folkeskolen. Det er vigtigt, at ASTE-uddannelsen fortsat udvikler sig i relation til udviklingen i 
folkeskolen. 

  



[46] 
 

Referencer 
 
Goldbech, O., Vesterager, K., & Aarby, J. et. al. (2012a). ASTE Practicum Curriculum. Retrieved from 
www.hauch.eu/aste.html  

Goldbech, O., Vesterager, K., & Aarby, J. et. al. (2012b). Curriculum of the Profile Teacher 

Education - Advanced Science Teacher Education - ASTE. Draft. ASTE-Project-Group. Retrieved from 
www.hauch.eu/aste.html  

Goldbech, O., Vesterager, K., Aarby, J., Winsløw, C., & Benjaminsen, N. et. al. (2011). Application for the 
Advanced Science Teacher Education (ASTE). The Lundbeck Foundation. Copenhagen. Retrieved from 
www.hauch.eu/aste.html  

UVM (2018) National Naturvidenskabsstrategi. Lokaliseret den 28/3 2018 
https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi  
 
Astra (2017) Sammen om naturvidenskab- Anbefalinger til en national strategi for de 
naturvidenskabelige fag  
https://astra.dk/sites/default/files/nns_rapport_anbefalinger_final_web.pdf  
 
MetropoLIS (2016) Frafaldsrapport 1.marts 2016, MetropoLIS, Studieservice, Professionshøjskolen 
Metropol 

NøgletalUCC(2017) https://ucc.dk/sites/default/files/studietid_fuldfoerelse_og_frafald_-_2017.pdf 

 

http://www.hauch.eu/aste.html
http://www.hauch.eu/aste.html
http://www.hauch.eu/aste.html
https://uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi
https://astra.dk/sites/default/files/nns_rapport_anbefalinger_final_web.pdf
https://ucc.dk/sites/default/files/studietid_fuldfoerelse_og_frafald_-_2017.pdf

	Indledning
	Sammenfattede konklusioner og anbefalinger
	Organisation og struktur af ASTE-projektet
	To udgaver af ASTE-uddannelsen
	Den oprindelige ASTE-uddannelse (2012, baseret på LU 2007)
	Den reformulerede ASTE-uddannelse (2013, baseret på LU13)
	Uddannelsens struktur på de to professionshøjskoler

	Tværfagligheden i ASTE
	Begrundelser for tværfaglighed

	Praktik og praksistilknytning i ASTE-uddannelsen
	Baggrunden for lektionsstudier
	Åbne lektioner.

	Om samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter
	Ph.d. projektet i forbindelse med ASTE-uddannelsen
	Overordnede konklusioner på forskningsprojektet

	ASTE-arrangementer
	ASTE i tal
	Del A) Karakteristika
	Del B) Eksamen
	Del C) Optag og frafald
	Samlet konklusion på ASTE i tal

	Erfaringsopsamling vedrørende tværfaglighed i uddannelses og aftagerperspektiv.
	ASTE fra udvikling til drift – en række anbefalinger
	Referencer

