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Introduktion 

I reformen af folkeskolen i 2014 blev samarbejdet med omkringliggende 

læringsinstitutioner og erhvervsliv begrebsliggjort med ’Åben skole’. Evaluering viser, 

at kun 22% af kommunerne har en politik for, hvor ofte elever kommer ud af huset i 

løbet af et skoleår. I 2016 er det mest almindelige, at eleverne kommer ud 2-3 gange om 5 

året (Nationalt netværk af skoletjenester, 2016). Åben skole skal ske i samarbejde med 

lokale organisationer, virksomheder og institutioner. Dette samarbejde kan inkludere 

dels besøg af elever i de alternative læringsmiljøer, dels besøg af medarbejdere fra 

sådanne læringsmiljøer på skolen. Samarbejdet skal have effekt på elevernes læring, 

trivsel og motivation, og skal understøtte arbejdet med Fælles mål for skolens fag 10 

(Børne – og undervisningsministeriet, 2018). Læreruddannelsen skal spejle folkeskolen 

og kravene til denne. Vi har derfor inkluderet åben skole aktiviteter i vores undervisning 

på læreruddannelsen. Vi har ønsket at fokusere nærmere på, hvordan de deltagende 

lærerstuderende oplever åben skole aktiviteter i forhold til kompetencemålene i deres 

uddannelse. Uddannelse til biologilærer i grundskolen er opdelt i tre moduler af hver 10 15 

ETCS., der på forskellig vis behandler fire bekendtgørelsesfastsatte kompetenceområder 

med tilhørende kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål (Uddannelses- og 

Forskningsministeriet, 2015). 

 

Vores undersøgelsesspørgsmål er derfor: 20 

Kan vi udvikle en metode til at undersøge lærerstuderendes oplevelse af, hvordan åben-

skoleaktiviteter bidrager til deres tilegnelse af læreruddannelsesfagets fire 

kompetenceområder? 

 

Tabel 1.Oversigt over gennemførte åben-skoleaktiviteter. 25 

Modul 1 
Levende organismer og 

økologiske sammenhænge – 

elevers undersøgende og 

praktiske arbejde. 

Modul 2 
Evolution, genetik og 

bioteknologi – fra 

hverdagsforståelse til naturfaglig 

forståelse. 

Modul 3 
Menneske, sundhed, natur og 

miljø – udvikling af elevernes 

handlekompetence. 

Samle planter ind på 

Campus med fokus på 

systematik 

Besøg af elev med fokus på 

den fællesfaglige prøve og 

fysiologi 

Besøg på økologisk 

svinefarm med fokus på 

dyrevelfærd og human 

sundhed 

Grave jordprofiler på 

Campus med fokus på 

økologi 

Besøg af lærer med fokus på 

den fællesfaglige prøve 

Besøg hos minkavler med 

fokus på genetik 

Tur i skoven med 

svampetur 

Besøg på naturskole med 

fokus på åben skole 

muligheder og 

naturvejledning 

 

Ved kysten med fokus på 

tilpasninger, forvaltning 

og zonering 

Besøg på Fur Museum og 

efterfølgende molergrav 

 

Makroindeks i åen med 

fokus på biologiske 

forureningsindikatorer 
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Metodologi 

Dette er et metodestudie, hvor vi har arbejdet med en pragmatisk evaluering af egen 

praksis i læreruddannelsen inspireret af ’professional inquiry’ (Boyd og White, 2017). 

På et biologi-hold på læreruddannelsen i VIA blev der arbejdet med åben-skole 

aktiviteter af forskellig type flere gange i hvert modul (Grunwald, 2019). I hvert modul 30 

var der mindst 2 besøg (tabel 1). Efter tredje modul gennemførte de studerende en 

survey, der for hvert åben skole besøg bad dem tage stilling til, i hvilken grad besøget 

havde bidraget til at de kunne tilegne sig viden inden for hver af de fire 

kompetenceområder. De studerende kunne vælge mellem: slet ikke, i ringe grad, i 

betydelig grad eller i meget høj grad, der var også mulighed for at notere, at man ikke 35 

havde deltaget. 

Resultater og analyse 

Tabel 2. Udbytte af besøg, 

F= formelt undervisningsmiljø, I = ikke-formelt undervisningsmiljø 

Kompetenceområde F/I 1 

Naturfags 

didaktik 

2 

Naturvidenskabens 

perspektiver 

3 

Tværfagligt 

samarbejde 

4 

Faglighed 

Samle planter, n=7 I 2,00 1,86 1,00 2,29 

Grave jordprofiler, 

n=6 

I 2,33 1,67 1,83 2,17 

Skovtur med 

svampe, n=6 

I 2,67 2,17 1,33 2,33 

Kysttur, n=6 I 2,33 2,00 2,67 2,71 

Makroindeks i åen, 

n=7 

I 2,71 2,14 1,43 2,57 

Økologisk 

svinefarm, n=6 

I 2,33 2,33 2,00 2,33 

Minkavler, n=4 I 2,75 2,75 1,75 2,75 

GNS af ikke formelle 

læringsmiljøers betydning 

2,45 2,13 1,72 2,45 

Besøg af elev, n=7 F 2,29 2,00 1,71 2,29 

Besøg af lærer, n=6 F 2,67 2,17 2,67 2,17 

Besøg på naturskole, 

n=7 

F 2,71 1,43 1,57 2,43 

Tur til Fur, n=4 F 2,5 2,5 2,5 2,25 

GNS af formelle 

læringsmiljøers betydning 

2,54 2,03 2,11 2,29 

GNS af alle åben skole 

aktiviteter 

2,48 2,09 1,86 2,39 

 40 

Vi har kategoriseret åben-skole aktiviteterne ud fra om der er tale om på forhånd 

didaktiserede rum eller ej med inspiration fra Grunwalds (2019) definitioner på 

formelle, ikke-formelle og uformelle læringsmiljøer. Vi skelner skarpere end 

Grundwald mellem om rummet er didaktiseret og dermed indrettet med undervisning 

for øje, eller om didaktiseringen sker når underviser og studerende er på stedet. De 45 
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formelle læringsmiljøer er naturskoler og science-centre, institutioner der er indrettet 

med læring eller undervisning for øje. Stedet er ikke-formelt – idet det ikke er opbygget 

eller indrettet med læring for øje, som fx naturen eller en fabrik. Uformelle 

læringsmiljøer findes hos familie og venner eller i naboskabet, altså uden for 

undervisningen. Vi har dermed ikke uformelle læringsmiljøer i praksis i vores 50 

undervisning og derfor er de ikke præsenteret i data. Besvarelserne omsatte vi til en 

Likert skala fra 0-3 (’slet ikke’ gav 0 points, ’i meget høj grad’ gav 3 points).  

 

Diskussion og konklusion 

Vi har kategoriseret åben skole besøg i formelle eller ikke-formelle læringsmiljøer. Vi 55 

har anvendt kategorien ’formeller på didaktiserede rum eller besøg og ’ikke-formelle’ 

på de ’ikke på forhånd didaktiserede rum’. Dette relaterer til det arbejde, underviseren 

gør ude på stedet, hvor underviseren responderer på ’naturens åbne tiltale’ (Tordsson, 

2003) eller selv arbejder med at didaktisere rummet.  

Undersøgelsen kan bidrage til at øge de studerendes opmærksomhed på 60 

undervisningsaktiviteternes betydning deres kompetenceudvikling indenfor de fire 

områder. 

Tilsyneladende kan metoden bruges til få indblik i de studerendes oplevelser af de 

forskellige åben skole aktiviteters betydning for deres kompetenceudvikling. Tendensen 

i data tyder på, at de ikke-formelle aktiviteter bidrager mere til de studerendes faglige 65 

kompetencer end de formelle, hvor det er omvendt for de tværfaglige kompetencer. Vi 

agter at gentage undersøgelsen med flere hold i kommende studieår. 
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