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Krav til evaluering 

Undervisningsministeriet forlanger 2 former for undervisningsevaluering: 

1. Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen 

2. Evaluering af skolens samlede undervisning 

Evalueringen af elevernes udbytte indgår i skole-hjem-samarbejdet. Resultatet af evalueringen af den sam-

lede undervisning bliver offentliggjort på skolens hjemmeside med en plan for, hvordan skolen vil samle op 

på resultaterne. 

Evaluering af den enkelte elevs udbytte af undervisningen: 

• Der skal løbende og som en integreret del af undervisningen foretages evalueringer af den enkelte 

elevs udbytte af undervisningen. 

• Løbende evalueringer ligger ud over den evaluering, som elevernes prøver og standpunktskarakte-

rer er udtryk for. 

• Skolen bestemmer selv hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

• Elever og forældrene orienteres løbende om den enkelte elevs udbytte af undervisningen. I praksis 

vil det for de fleste elevers vedkommende foregå på de to årlige skolehjemsamtaler. 

Evaluering af skolen samlede undervisning: 

• Denne evaluering skal ses i sammenhæng både med de løbende evalueringer af elevernes udbytte 

af undervisningen og med kravet til skolerne om at give en undervisning, der står mål med, hvad 

der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

• Praksis:  

o Med udgangspunkt i en femårig evalueringsplan planlægges undervisningsevalueringen 

hvert år ved skolestart. 

o Lærerne udvælger ved skolestart et eller flere forløb med henblik på evaluering og beslut-

ter sig for evalueringsform. 

o Lærerne afgør hvilke evalueringsformer, der vil være hensigtsmæssige i forhold til fag, un-

dervisningens tilrettelæggelse, klassetrin mv. 

o Evalueringen skal som minimum indeholde: 

▪ En vurdering af om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen  

▪ En vurdering af om skolens undervisning lever op til indholdet i de undervisnings-

planer, som skolen selv har udarbejdet. 

▪ Evt. forslag til og plan for forbedringer. 

o Lærerne mødes i fagteams eller andre relevante teams og drøfter/bearbejder deres evalue-

ringer. 

o De samlede evalueringer fremlægges på FL og sendes til LD og bliver en del af skolens sam-

lede undervisningsevaluering, som skal offentliggøres på hjemmesiden. 



Rammer for evaluering: 

Formål: Kvalitetssikring – kvalitetsudvikling – dokumentation. Evalueringen har mange formål; her nævnes 

nogle af de vigtigste: 

• At give eleverne indsigt i, hvorvidt deres egne læringsmål er indfriede. 

• At give læreren en vurdering af, hvorvidt undervisningens mål er indfriede. 

• At støtte samarbejdet mellem lærere og elever om målfastsættelse samt proces- og resultatvurde-

ring.  

• At sikre dokumentation for aktiviteter og resultater blandt andet med henblik på udarbejdelse af 

elevplaner/fagudtalelser. 

• At sikre sammenhæng mellem undervisningsplanlægning, gennemførelse og resultater fra Fælles 

Mål/Undervisningens målsætning, klassens årsplan med undervisningsmål til den enkelte elevs læ-

ringsmål. 

• At skabe grundlag for udvikling af undervisningen (undervisningens indholdsmæssige bredde og 

dybde både for den enkelte lærer og for faggruppen/teamet). 

• At støtte arbejdet med undervisningsdifferentiering, gruppearbejde og andre fokuserede organisa-

tionsformer. 

• Hvad skal evalueres: 

o Undervisningsforløb og elevernes udbytte af disse, flexuger, lejrskoler, teamdage o. lign. 

• Hvem skal evaluere: 

o Faglærere, flexuge-lærere, klasselærere 

• Hvordan skal der evalueres: 

o Læreren opstiller mål for et eller flere af sine undervisningsforløb og for elevernes udbytte 

heraf. Når forløbet er afsluttet, evalueres forløbet og den enkelte elevs udbytte set i for-

hold til målsætningen. 

o Evalueringsformen kan fx være struktureret dialog, iagttagelser/observationer, spørge-

skema, portfolio, logbog, test mv. 

o Teams og/eller fagudvalg kan evt. arbejde sammen om evalueringsformer, der passer til 

fag, klassetrin osv. 

• Hvem evalueres der for: 

o Internt: Faglæreren selv, lærerteamet, skolen 

o Eksternt:  

▪ Elev og forældre (elevens udbytte af undervisningen) 

▪ Offentligheden og undervisningsministeriet 

Evalueringsplan for Glamsbjerg Friskole 

2020/2021 Matematik og de naturvidenskabelige fag 

2021/2022 Danskundervisningen 

Opfølgningsplan 

På et friskolelærermøde i foråret fremlægges undervisningsevalueringen, og det drøftes hvilke erfaringer 

fra de skitserede forløb, faglærerne vil bruge i deres planlægning fremover. Det drøftes naturligvis også, om 

der er områder og læringsmål, der skal være mere fokus på i fremtiden, og konkluderes det, at der skal ske 

ændringer i rammerne for undervisningen, tages det med i planlægningen af det nye skoleår. 

 



Evaluering af matematik og naturfag 2020/2021 

Forord 

I skoleåret 2020/21 har vi ift. evaluering arbejdet med matematik samt de naturvidenskabelige fag i grund-

skolen. Følgende citater er hentet fra formålene for fagene matematik og natur/teknologi. 

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen 

således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende 

dagligliv, samfundsliv og naturforhold.i 

Eleverne skal i natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan natur-

fag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknologi tilegne sig færdigheder og viden 

om vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, 

som har værdi i det daglige liv.ii 

Vi vil igennem følgende evalueringer belyse om hvorvidt undervisningen lever op til fagenes formål. 

Følgende er blevet evalueret: 

• Evaluering af undervisningsforløb i matematik i 1.klasse: Købmand 

• Evaluering af et undervisningsforløb i matematik i 3. klasse: ”Multiplikation og division”.  

• Undervisningsevaluering af opstart på forløb i matematik i 4. klasse, Chance på spil/Statistik og 

sandsynlighed 

• Undervisningsevaluering, matematik, overbygningen, Fjernundervisning i overbygningens matema-

tikundervisning  

• Undervisningsforløb i natur og teknik i 2. klasse. 

• Evaluering Natur og Teknik i 3. klasse, Elektricitet og elektriske kredsløb 

• Undervisningsforløb i N/T i 5.kl.: ”Flaskehaven – et lukket kredsløb”. 

• Undervisningsevaluering Naturfag 9.klasse, Bæredygtig energiudvikling på lokalt og globalt plan 

Evaluering af undervisningsforløb i matematik i 1.klasse: Købmand 

Beskrivelse:  

Forløbet kører under kapitel 4 om subtraktion i matematikbogen ”Format 1”. 

Klassen undervises og arbejder med bogens opgaver om subtraktion, inden vi slutter af med at lave køb-

mandsbutik, hvor alle elever får muligheden for både at købe og sælge varer.  

Eleverne skal sammen to og to skrive indkøbslister og regne ud, hvad de skal købe for. Hos købmanden som 

også er sammen to og to, vælger de varer ud, korrigerer evt. for udsolgte varer og trækker fra. Købmanden 

lægger alle beløb sammen og giver evt. byttepenge tilbage. 

Når mange varer er købt, stopper legen og alle varer kommer retur til købmanden og nye købmænd får 

plads i butikken. 

Forberedelse af materialer: 

Jeg har hentet billeder af købmandsvarer på nettet og kopieret, lamineret og klippet ud på forhånd, så der 

er ”lækre” varer på hylderne, der indbyder børnenes fantasi til leg. 

Jeg har lavet prislister med billeder af varerne og indkøbslister med kolonner til at skrive antal og lægge 

sammen. 

Vi har kopierede penge til matematikundervisningen fra tidligere brug. Der er 1-, 2-, 5-, 10-, og 20-kroners 

mønter. 

Læringsmål: 



I selve købmandslegen vil der opstå mulighed for at træne subtraktion og bruge de mest almindelige begre-

ber om at subtrahere: trække fra, finde forskel, give tilbage. 

Eleverne vil træne addition i form af at lægge priser sammen, som har været et emne tidligere i matematik-

bogen, som således bliver repeteret og trænet som en aktiv kompetence. 

Observationer: 

Legen kører lynhurtigt på skinner og børnene er meget engagerede og nysgerrige. 

Eleverne skriver lister og lægger sammen. Nogle inddrager også multiplikation, da der købes flere af samme 

vare. 

Det er mest købmændene, der bruger subtraktion. 

Eleverne bytter og vil gerne prøve både at købe ind og være købmand og sælge i butikken. 

Enkelte elever synes det er en svær leg og forstyrres af at de f.eks. ikke får penge tilbage, for det havde de 

lige øvet sig på. 

Flere gange i løbet af legen kan jeg hjælpe, henvise og relatere til opgaver, vi har arbejdet med i matematik-

bogen.  

Dagen før vi skulle lege, havde jeg en snak med et par piger, der var blevet lidt matematiktrætte. Jeg kunne 

lokke og pirre deres nysgerrighed med udsigten til leg, og det virkede efter hensigten. Pigerne fik regnet, 

brugt deres matematiske færdigheder og var meget engagerede. Det endte med at vi bare var nødt til at 

lege igen dagen efter. 

Evaluering: 

Jeg er meget tilfreds med opnåelsen af læringsmålene. Alle elever har brugt og trænet de nye færdigheder. 

Jeg synes det er fedt at forløbet passede så godt i tråd med emnet i matematikbogen, så man kan relatere 

tilbage til nyligt gennemgået stof. 

Der var overtag af addition og ikke så meget subtraktion som forventet, så man kunne godt lægge nogle 

regler ind i legen, så man f.eks. ikke måtte betale med lige penge. 

Jeg vil helt klart bruge forløbet og materialet igen, da det engagerer børnenes legende tilgang i læringspro-

cessen, og fanger både piger og drenges interesse for matematikken. 

Evaluering af et undervisningsforløb i matematik i 3. kl. Et forløb på 

ca. 5 uger med overskriften ”Multiplikation og division”.  

Matematiklærer Anne Nøhr Jensen. 

Mål for undervisningen:  

- At eleverne bliver fortrolige med den lille gangetabel og kan løse gangestykker med tal fra 0-9.  

- At eleverne kan forklare multiplikation og division som modsatrettede regnearter. 

- At eleverne kan gennemføre division med forskellige strategier, med tal fra den lille gangetabel. 

- At eleverne kan halvere og fordoble. 

- At eleverne kan løse og fortælle regnehistorier med multiplikation og division. 

Beskrivelse af forløbet: 

Eleverne skal arbejde med multiplikation og division inden for emnet ”Dyrehandel”, som også er et kapitel i 

elevernes matematikbog – Format for 3. kl.  

De starter med at finde, løse og formulere gange- og delehistorier ud fra tegningen af en dyrehandel i bo-

gen. Derefter skal de selv opstille gangestykker ud fra ting de kender fra hverdagen. 



Eleverne bliver præsenteret for divisionstegnet og skal to og to lave en øvelse hvor de på skift trækker et 

kort med et gangestykke eller et minusstykke. De skal læse stykket højt for hinanden og bruge ordet ”divi-

deret med” og derefter skrive stykket ud for facit, som de har på et ark. Bagefter ser vi på sammenhængen 

mellem multiplikation og division og eleverne skal omskrive divisionsstykker til multiplikationsstykker. 

Eleverne skal træne tabellerne på mange forskellige måder (skrive og tegne tabellerne, farve tabeller på 

taltavler, hoppe tabeller i skolegården, bygge tabeller med centicubes, klappe og synge tabeller, tabeller 

med terningekast og spillekort). Herefter bruger vi 10-15 min hver gang på at de parvis øver tabeller/gange-

stykker med hinanden. 

De skal arbejde med halvering og fordobling, dels som foldninger, dels med centicubes og som spil. Ordene 

”halvere”, ”det halve”, ”fordoble”, ”det dobbelte” og ”det hele” tydeliggøres og benyttes. 

Hver matematiktime starter med en oversigt over timens aktiviteter og der fortælles/læses nogle små reg-

nehistorier med multiplikation/division. Derefter gennemgang af opgaverne i bogen, som eleverne efterføl-

gende arbejder med – alene eller to og to. Ca. halvvejs inde i lektionen er der et break, hvor eleverne laver 

en fysisk aktivitet med gange. Fx ”quiz og byt”, ”over eller under”, hvor eleverne skal sætte sig på bordet, 

hvis facit skal rundes op og under bordet, hvis facit skal rundes ned. Derefter øves tabeller/gangestykker 

parvis. I den sidste del af timen arbejdes der videre med gange/dividere i forskellige værksteder (vendespil, 

banko, domino, feltfarvning, puslespil, tabelkrig) eller som fælles aktivitet udenfor (stratego, stjerneløb, 3 

på stribe, stafet). Timen afsluttes med, at der skrives logbog over dagens aktiviteter. 

Når eleverne er færdige med kapitlet i matematikbogen, evalueres deres tilegnelse af kundskaber og fær-

digheder inden for multiplikation/division i det tilhørende evalueringshæfte. Vi har løbende en snak om 

hvilke arbejdsformer der passer eleverne bedst og hvad der er udfordrende og som der skal arbejdes mere 

med. 

Evaluering: 

Evalueringshæfterne viser, at eleverne har fået en god forståelse af multiplikation/division. Alle kan forklare 

multiplikation og division som modsatrettede regnearter, løse regnehistorier med multiplikation og med 

division, løse og lave gangestykker fra den lille tabel, halvere og fordoble. 

Eleverne har haft stor gavn af foldetabellen, som de både har kunnet bruge til at gange og dividere med. I 

starten af forløbet havde nogle elever brug for at bruge centicubes til division, men blev efterhånden så 

sikre i at bruge foldetabellen, at det ikke længere var nødvendigt. Nogle stykker kan klare sig uden tabellen. 

Vi fortsætter med tabeltræning fremover. 

Forløbet har været præget af, at det delvist har ligget i den periode hvor eleverne har været undervist 

hjemme pga. covid 19. Så mens børnene var hjemme, arbejdede de med opgaverne i bogen og de aktivite-

ter og spil som de havde mulighed for at lave derhjemme. Da de var tilbage på skolen, vendte vi tilbage til 

kapitlet og arbejdede med værkstederne og de fysiske aktiviteter. Noget de var glade for, efter at have sid-

det meget med bøgerne eller ved computeren i flere uger. De trængte også til at lave noget hvor de kunne 

være sammen og var især glade for de forskellige spil og udendørs aktiviteter. 

Undervisningsevaluering af opstart på forløb i matematik, 4. klasse 

Chance på spil/Statistik og sandsynlighed 

Med fokus på forståelse af fagsproget i matematik  

4. klasse forår 2021 

Målet for forløbet i 3. kl. er at eleverne: 

• Kunne vurdere og beskrive chance 

• Kunne forklare, hvad tabeller og diagrammer viser 

• Kunne fremstille tabeller og diagrammer 



• Kunne optælle kombinationer systematisk 

Målet for forløbet i 4. kl. er at eleverne: 

• Kunne aflæse og tolke data 

• Kunne bestemme middeltal/gennemsnit 

• Kunne udføre og beskrive en undersøgelse 

• Kunne undersøge chance ved eksperimenter 

Som det ses ovenfor, er der også til dette emne i matematik, knyttet mange fagord.  

Emnet chance/statistik og sandsynlighed bliver eleverne præsenteret for i 1. klasse. Allerede på dette tids-

punkt har jeg i klassen haft fokus på de fagord, der følger med dette emne. I denne undervisningsevaluering 

vil jeg undersøge, hvor meget eleverne kan huske af de 3 foregående års undervisning i emnet. På den 

måde vil jeg forsøge at kortlægge elevernes forforståelse, og med baggrund i denne planlægge det kom-

mende forløb i emnet. 

Jeg vil i denne undervisningsevaluering antage, at det eleverne husker ved opstart af emnet i 4. klasse, er 

det der er sikkert indlært i 3. klasse. Desuden er det min antagelse, at hukommelsen/sikkert indlært hæn-

ger sammen med en fortrolighed med/forståelse af de fagord, der benyttes i både 3. og 4. klasses behand-

ling af emnet i grundbogssystemet Format. 

Det første jeg har kigge på, er evalueringen af emnet i 3. klasse. Emnet er opdelt i chance, tabeller/diagram-

mer og kombinatorik. Tabellen herunder viser sammentællingen af oversigten i bilag 1.  

 

 Chance Tabeller/diagrammer Kombinatorik 

Kan (sikkert indlært) 9 11 0 

Kan næsten (usikkert 
indlært) 

5 (2) 10 

Kan endnu ikke (ikke 
indlært) 

1 4 5 

 

Denne undervisningsevaluering vil fokusere på elevernes hukommelse og forståelse af fagordene, der bru-

ges til at beskrive chance med: umulig, lille, lige, stor og sikker, samt begrebsdannelsen i den forbindelse. 

Det kan eksempelvis være, hvornår er størst chance for forskellige udfald? (f.eks. at trække et billed- eller 

talkort i et spil kort).  

Til at kortlægge elevernes forforståelse/hukommelse starter jeg emnet op med at lave følgende aktivitet: 

Find en, der… (Kopiark 1, Format 4, kapitel 5 – bilag 1). 

Her skal eleverne gå rundt mellem hinanden og finde én, der kan løse et af de spørgsmål, der står på arket. 

Når man har fået svar på ét spørgsmål, går man videre og får en anden af sine kammerater, til at svare på 

ét af de andre spørgsmål. Klassen fik i alt 15 min. til opgaven. 

Herunder ses en opgørelse af antal elever, der har svaret på hvert af de 12 spørgsmål (nye elevers besva-

relse er ikke talt med i den første kolonne i nedenstående tabel): 

Nr. Antal elever, 

der svarer rigtig 

Antal elever, der har spørgsmålet  

besvaret 

1 9 (T)  17 

2 7 15 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(T) = Der er en tegning på kopiarket, som støtte til besvarelsen. 

Den samme elev kan have besvaret det samme spørgsmål rigtigt hos flere af sine kammerater, men tælles 

kun med én gang i ovenstående tabel. En enkelt elev, har selv besvaret spørgsmålene på sit kopiark og er 

udeladt af optællingen. 

Der er i alt 19 ud af klassens 23 elever, der har afleveret besvarelsen. Der er én elev, der har fået besvaret 

alle 12 spørgsmål og én elev, der har fået besvaret 3 spørgsmål. De fleste elever har fået besvaret mellem 

6-10 spørgsmål. 

Mange elever har god forståelse for chancebegrebet, og forstår/husker fagordene umulig, lille, lige, stor og 

sikker, især når de støttes af billeder/tegninger. 

I spørgsmål 3, 6, 9 og 12 skal eleven forklare noget om forskellige chance-situationer. Her er der færrest 

besvarelser, bortset fra spørgsmål 9. Situationerne i spørgsmål 3, 6 og 12 er eleverne ikke så bekendte med. 

Da der spilles kort i klassen, er situationen i spørgsmål 9 bekendt for eleverne. 

Det kan tyde på, at selvom en stor del af eleverne forstår fagordene umulig, lille, lige, stor og sikker, samt 

har en god begrebsdannelse fra én chance-situation, kan denne ikke for eleven bruges i andre knap så be-

kendte chance-situationer.  

For at flere elever får både en bedre forståelse for de nævnte fagord, og den bagvedliggende begrebsdan-

nelse, skal der i forløbet her i 4. klasse, arbejdes med flere forskellige chance-situationer, og der skal fokus 

på samtalerne omkring disse situationer og hvordan de kan være eksemplariske for mange andre lignende 

situationer.  

I 4. klasse skal eleverne også lære nye fagord som udfald og udfaldsrum. I materialet fra Format 4 tages ud-

gangspunkt i forskellige spil og chance-situationer. I dette forløb vil jeg derudover inddrage kopiarket ’Nyt 

fagord’ fra Margit Gade (i egen tilpasset udgave), samt at eleverne skal lave deres egne chance-opgaver, 

som byttes og løses samt hænges op i klassen. 

Undervisningsevaluering, matematik, overbygningen, Fjernunder-

visning i overbygningens matematikundervisning  

Hjemsendelsesperioden har i været tvunget til at undervise i andre fysiske rammer end til dagligt. Der har 
krævet en del refleksion og didaktisk nytænkning. Vi har valgt at evaluere på denne undervisningsform med 
henblik på at kunne overføre succesfulde elementer til den daglige undervisning.   

Forventede udfordringer:   

3 2 3 

4 10 (T) 16 

5 4 13 

6 1 3 

7 5 (T) 10 

8 7 12 

9 6 12 

10 8 (T) 15 

11 8 14 

12 4 9 



Qua afstanden kan man ikke få umiddelbar nonverbal feedback fra eleverne, og det vil derfor være sværere 
at fornemme klassen. Nå eleverne skal arbejde selv, vil det være sværere at vurdere deres indsats, med-
mindre de arbejder på f.eks. Matematikfessor der understøtter real-time statistik. Fessor vil formentlig 
være meget belastet og dermed have lange svar tider og evt. udfald. Opgaver udenfor portaler skal rettes, 
hvilket let medfører for meget rettearbejde. Mange elever vil formentlig holde sig tilbage frem for at 
spørge, så en fælles gennemgang af nye emner vil blive meget docerende og formentlig mindre udbytterig 
for mange elever.   

Egne mål:  
Jf. årsplanerne for fagene, skulle de forskellige emner gennemgås på de forskellige klassetrin  

Arbejdsformer:  

7. klasse:  
Vi byttede lidt rundt i årsplanen for at kunne arbejde med emner der var mere velegnede til hjemmeunder-
visning. Jeg besluttede mig for at arbejde med formatering af regneark med henblik på kommende pro-
blemregninger, og lave en video hvor jeg gennemgår emnet. Dertil lagde jeg et opgaveark ud baseret på 
problemregningsopgaver. Eleverne kunne se videoen i deres eget tempo og løse opgaverne sideløbende. 
Derved kunne jeg være frigjort til at svare på konkrete spørgsmål fra eleverne. Jeg brugte Teams’ opgave-
fane samt Microsoft Stream til at lægge hhv. opgaver og video ud.  

8. og 9. klasse: 
Der har også været byttet om på rækkefølgen for at arbejder med områder der er bedre til soloarbejde 
hjemme ved computeren. Jeg valgte et forløb hvor vi arbejdede med regneark. Jeg lagde ud med en repeti-
tion af opbygningen af regneark. Derefter en introduktion til de basale regnemetoder. Herefter løste vi i 
fællesskab små opgaver. Eleverne sendte løbende deres løsninger til mig. Herfra løste eleverne problem-
regningsopgaver i regneark, som de sendte til mig over Teams.  

Forudsætninger:  

7. klasse:  
Eleverne havde kun marginalt kendskab til regneark, og var også helt uerfarne med problemregning.  

  

Iagttagelser:  

7. klasse:  

• Mange elever skulle holdes i hånden for at forstå hvordan de skulle arbejde med opgaven.  

• Mange elever have en negativ automatreaktion på videoens længde (ca. 40min.).  

• Det var svært for mange af eleverne at tænde og slukke videoen i takt med at de løste de relevante 
opgaver  

• Der var en del rettearbejde efterfølgende  

• De elever som bad om hjælp havde gode muligheder for at få det.  

• flere elever som ellers ikke er synlige i det daglige, blomstrede op og holdt sig til.  

• elever som ikke var motiverede for at løse opgaverne, havde lettere ved at skjule sig.  

• Trods min klare instruks, lagde især de svagere elever lagde meget vægt på matematikken, frem for 
formateringen.  

• De var meget de samme elever (ca. ½ af klassen) der bad om hjælp. 

 8.klasse:  

• Eleverne gav udtryk for at de havde lettere ved at fordybe sig, idet der ikke var andre til at for-
styrre.  

• Flere elever bad om hjælp, fordi andre i klassen ikke kunne se at de bad om hjælp.  

• Eleverne gav udtryk for at hurtig respons virkede motiverende for at lave mere.  

Evaluering:  

7. klasse:  



Videoen blev brugt flittigt af en del af eleverne, men også stort set ignoreret af en del. Der er flere elemen-
ter i forløbet som udfordrede eleverne, og de bør nok tackles hver for sig, for at opnå et bedre resultat:   

1. Eleverne skal rutinernes i at følge en opskrift og bruge en instruktionsvideo,  

2.  de skal kende opgavetypen bedre så de ikke bruger så mange kræfter på matematikken,  

3.  de skal blive mere fortrolige med at bruge regneark.  

De stærke elever var rigtig gode til at navigere mellem video, opgave og hjælpemuligheden, og jeg havde 
mange elever igennem. Dog var det de samme ca.10 der cirkulerede, og de gav mig ikke så meget tid til at 
opsøge de elever jeg ikke hørte fra. Det var derfor svært at følge med i den svageste halvdel af klassen.  

Fremadrettet vil jeg sørge for at skille disciplinerne ad, så eleverne ikke skal kæmpe med både matematiske 
og værktøjsmæssige kompetencer.   

Brugen af video hjalp mange elever til at få hjælp i deres eget tempo, men videoen skal måske klippes op i 
mindre dele som kan søges frem efter behov, og dermed virke som et mere velkendt format for eleverne.  

Da rettearbejdet hurtigt bliver omfattende, bør det forsøges reduceret til en visuel kontrol af margener, 
linjeafstande m.v., ved f.eks. at udlevere et regneark, der indeholder en færdig, men u-formateret opgave.  

8. og 9. klasse:  
Når eleverne arbejder solo ved deres computer, giver muligheder for fordybelse uden at blive forstyrret af 
de andre i klassen, samtidig med at det giver mulighed for at de tilbageholdende elever kommer mere på 
banen. Udfordringen er at det kan være svært og se om alle elever arbejder med opgaverne. Desuden kan 
flere elever ”arbejde sammen”, forstået på den måde at en elev laver opgaven og deler svaret med de an-
dre, som afleverer det som deres svar.  

Undervisningsforløb i natur og teknik i 2. klasse. 

Underviser Helle Bjørn 

Fagets formål: 
Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgel-
ser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Elever-
nes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at 
stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes. 

Faglige kompetencer:    

• Eleven kan udføre enkle undersøgelser på baggrund af egne og andres spørgsmål. 

• Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr. 

• Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder. 

• Eleven kan undersøge, hvordan enkle mekanismer fra hverdagen fungerer. 

• Eleven har viden om enkle mekanismer. 

• Eleven kan skelne mellem virkelighed og model. 

• Eleven har viden om naturtro modeltyper. 

• Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen. 

• Eleven kan relatere viden fra natur/teknologi til sig selv og det nære område. 

• Kommunikation: Eleven kan beskrive egne undersøgelser og modeller. 

Forløb: 

Forløbet var bygget op omkring en række forsøg, hvor eleverne: 

• opstillede hypoteser som fx ”Når frø ikke får lys, kan de ikke spire”, ”Der vil samles dug på indersi-

den af plastikken efter vanding på grund af solen opvarmning”. 

• registrerede behandling (hvor ofte og meget de vander), omstændigheder (hvordan vejret var), re-

spons (hvor meget planterne voksede og udviklede sig). 

  



Evaluering af forløbet: 

Socialt udbytte: 

• Eleverne var meget motiverede og arbejdede godt sammen. Forløbet styrkede og udviklede deres i 

forvejen gode evne til at arbejde sammen. 

 Fagligt udbytte: 

• Eleverne lærte at opstillede relevante hypoteser på baggrund af en dialog om planeter og vækstbe-

tingelser 

• Eleverne lærte at vælge, og at være bevidst om, undersøgelsesmetoder set i relation til hypoteser. 

• Eleverne lærte at forholde sig til, og argumentere for, mulige fejlkilder. 

• Eleverne lærte at beskrive og formidle resultater af undersøgelser 

• Eleverne lærte at forholde sig til relationen mellem undersøgelse og virkelighed.  

Evaluering Natur og Teknik i 3. klasse, Elektricitet og elektriske 

kredsløb 

Underviser: Anne Nøhr Jensen 

Undervisningsforløb: 

Elektricitet og elektriske kredsløb. Eleverne starter med at fortælle om deres tanker og viden om begreber 

som elektricitet og kredsløb. Derefter skal eleverne læse tekster om elektricitet og elektriske kredsløb og 

lave forskellige aktiviteterne hvor de får mulighed for både at modellere såvel som at undersøge og eksperi-

mentere med elektriske kredsløb. Forløbet afsluttes med en evaluering, hvor eleverne både mundtligt og 

skriftligt reflekterer over det, de har arbejdet med. 

Mål for undervisningen:  

• At eleverne får et grundlæggende kendskab til hvad elektriske kredsløb er. Og hvordan det funge-

rer. 

• At eleverne kan forklare, hvad et elektrisk kredsløb er.  

• At eleverne kan bygge elektriske kredsløb. 

• At eleverne kan tegne et elektrisk kredsløb. 

Forløb: 

Eleverne skal starte med at tale om, hvad de ved om elektricitet, og hvad et ord som kredsløb betyder for 

dem.  

1. Hvad er elektricitet? 

2. Hvad bruger vi elektricitet til? 

3. Hvad er et kredsløb? 

4. Hvad er et elektrisk kredsløb? 

5. Hvad bruger vi ikke elektricitet til? 

Derefter skal de læse en tekst om elektricitet på Naturteknologifaget for 1.-3. kl. Når de har læst teksten, 

skal de arbejde med modeller og bygge forskellige elektriske kredsløb.  

Eleverne bliver inddelt i 2-3 mandsgrupper og får udleveret batterier, batteriholdere, ledninger og en pære. 

De skal nu forsøge sig frem for at få pæren til at lyse. Når de har løst opgaven, får de udleveret en afbryder 

og skal nu kunne tænde og slukke lyset. Til sidst får de udleveret flere pærer, afbrydere og ledninger og skal 

prøve at lave en kreds hvor alle pærer kan slukkes samtidig og en kreds hvor en pære kan slukkes mens en 

anden lyser. Snak om hvad der sker og hvorfor.  

Derefter læses teksten om elektriske kredsløb på Naturteknologifaget for 1.-3. kl. og vi snakker om hvad 

elektriske kredsløb er og hvordan de fungerer. De skal prøve at tegne de forskellige kredsløb de har lavet. I 

tegningerne skal de bruge tekstens symboler for lamper, batterier, ledninger, afbrydere m.m. 



Nu skal de prøve at lave kredsløb med genstande af forskellige materialer (træ, plastic, forskellige metaller, 

glas, kork, gummi m.m.) og iagttage og efterhånden lave kvalificerede gæt på hvilke genstande der kan 

lukke kredsen. 

I næste opgave skal de i grupperne eksperimentere med at lave en alarm, som enten får en pære til at lyse 

eller får en motor til at larme. (Se fotos). 

Til sidst skal eleverne prøve at lave en tabeltavle, der bliver koblet til et kredsløb, således at lampen lyser, 

når den ene ledning sættes på ved et gangestykke og den anden sættes på ved det facit, der passer til gan-

gestykket. 

Materialer: 

Fra natur til teknik for 3.-4. kl. Malling Beck 

Elektriske kredsløb på Naturteknologifaget for 1.-3. kl. Clio 

Værkstedskassen til elektriske kredsløb 

Evaluering: 

Eleverne har været meget optaget af og begejstret for forløbet. De har fået en større indsigt i, hvad el er, 

hvor det kommer fra, og hvor meget vi bruger det og er afhængige af det.  

Eleverne har gennem forsøg og tegninger fået forståelse for hvordan et kredsløb er opbygget, hvordan 

strømmen bevæger sig rundt i kredsløbet og hvordan de kan tilføje og fjerne elementer fra kredsløbet. De 

har erfaret hvad der sker når de bygger en stor kreds med flere pærer og flere mindre kredse med kun en 

pære hver. Ligeledes er de blevet bevidste om, hvilke materialer der er strømførende og hvilke der ikke er. 

Eleverne har fået kendskab til og er blevet fortrolige med enkle fagudtryk som kredsløb, strøm, pluspol og 

minuspol, strømkilde, volt. 

Eleverne har været rigtig gode til at eksperimentere, tænke innovativt og samarbejde om at løse opga-

verne. De var især meget optaget af at bygge alarmen, hvor de selv fandt ud af, hvordan de kunne få moto-

ren til at larme, når døren blev åbnet, eller nogen snublede over snoren. De synes, det har været sjovt at 

bygge og finde på forskellige løsninger. 

Undervisningsforløb i N/T i 5.kl.: ”Flaskehaven – et lukket kredsløb”. 

Forløbsbeskrivelse: 

Selve forløbet varer 6-8 lektioner, som svarer til ca. 3-4 uger. Opfølgningen på forløbet kan vare meget 

længe, afhængig af succesen med haven. 

Forløbet starter med gennemgang/repetition af teori om fotosyntese og vandets kredsløb. 

Derefter laver eleverne små haver i glas med låg, så man kan lukke kredsløbet.  

Eleverne skal nu lave logbog og følge havens udvikling, og aflæse resultater og beskrive teser om, hvorfor 

haven gror/ikke gror. Hvis haven er i balance, kan den holde i mange år.  

Tekster og materialer: 

Jeg har brugt tekster fra ClioOnline NaturTeknikfaget 4.-6.kl.: Fotosyntese og Vandets kredsløb, med tilhø-

rende opgaver ”Læseguide”. Skoven i Skolen: Fotosyntese. Naturhistorisk Museum Aarhus: Flaskehaven – 

et lukket kredsløb. 

Til haverne medbragte eleverne selv store sylteglas og et par planter. Jeg sørgede for plantejord, leca kug-

ler, kul og lidt ekstra planter og glas. Planteværktøj lavede vi af pinde med gafler stripset på. 

Læringsmål: 



Det er målet at eleverne kan forstå teori om fotosyntese, planters vækst og vands kredsløb. Det er målet at 

de kan sætte denne viden ind i en sammenhæng og reflektere over det, der fungerer eller ikke fungerer i 

flaskehaven. 

Det er endvidere et mål at de får øvelse i at perspektivere fra flaskehaven til andre økosystemer. 

Observationer: 

Eleverne har arbejdet usædvanligt koncentreret og fokuseret med emnet. De har været meget seriøse med 

deres logbøger. 

Elev 1: ”Hvorfor skal vi egentlig arbejde med det her?”  

Elev 2: ”Vi skal lære at forstå, hvordan det hele fungerer”.  

Elev 1: ”Men jeg troede vi skulle rede verden”.  

Elev 2: ”Men man skal kende sammenhængene, før man ved hvordan man kan redde den”. 

Evaluering og det fortsatte forløb: 

Emnet fanger eleverne og pirrer deres nysgerrighed. Haven, der står i vindueskarmen som symbol på forlø-

bet, minder eleverne om deres læringsproces. 

Jeg synes logbøgerne og elevernes deltagelse i gennemgangen, vidner om en stor forståelse af fotosynte-

sens forskellige elementers betydning for succesraten for deres flaskehaver. Ovenstående dialog vidner om 

elevernes forståelse for perspektivering og sammenhæng med verden omkring. 

Logbogen skal følges op løbende, mindst én gang om ugen. Vi har lavet en konkurrence om, hvis have der 

holder længst. 

Undervisningsevaluering Naturfag 9.klasse, Bæredygtig energiud-

vikling på lokalt og globalt plan 

Vi har set på hvilke udfordringer det stigende energibehov på globalt plan skaber og hvilke energiopfindel-

ser der opstår i kølvandet på denne problematik. 

Egne mål: 

Give eleverne en forståelse af nutidens og fremtidens energiudfordringer. 

Opøve eleverne modelleringskompetencer 

Teoretisk arbejdede vi med følgende underemner:  

• Drivhuseffekten  

• Energi og energibevarelse 

• Kulstofs kredsløbet 

• Vedvarende energi 

• Fossile energiformer 

• Energi og energibevarelse 

Elever tilegnede sig viden gennem tekster, videoer og modeller. I en travl årsplan, hvor der i overbygningen 

ofte er fokus på at nå den teoretiske side af faget, dedikerede vi en klasselærerdag til produktion af solfan-

gere/varmepumper.  



Med udgangspunkt i Gintbergs og Eskelunds ”Den dybe tallerken”, der besøger en Geo Gearløs opfinder, 

der genbruger materialer i sine opfindelser, blev 9. klasse sat i gang med at bygge egne varmepumpe.  

Evaluering: 

Alle grupper fik produceret en solfanger der var funktionelle. 

Iagttagelser: 

• Pigerne var udfordret ift. bygning. 

• Drengenes solfangere stod snorlige langt hen ad vejen.   

• Eleverne fik en erkendelse af at genbrugsmaterialer, som dåser fx gamle alu-

miniumsdåser, kan genbruges. 

• De mest effektive varmepumper, pumpede ca. 50 grader varm luft ud. 

• Eleverne var lidt luren over at skulle producere solfangerne. (Det var jo mel-

lemtrins materiale.) Produktet gav super megen meningen efter de, teoretisk 

var blevet klædt godt på om vigtigheden af effektiv materiale- og energiud-

nyttelse. 

Samlet evaluering 

I matematik viser der sig et billede af, at undervisningen leder alsidigt op til formålet. Her oplever eleverne 

såvel faglig træning i discipliner som fx de fire regnearter og CAS-programmer som træning i at bruge disse i 

daglige situationer, fx spil og købmand. 

I de naturfaglige fag ses ligeledes en alsidig tilgang til formålet for faget. Undervisningen tager udgangs-

punkt i en stor faglighed, med fokus på fagord samt en naturfaglig tilgang til undervisning og evaluering.  

Selvom evalueringerne af de enkelte fag såvel som undervisningsforløb er meget forskellige i deres omfang 

og opbygning, er det tydeligt, at underviserne opfylder såvel skolens som undervisningsministeriets mål 

med undervisningen; ligesom de viser at undervisningsrummet er et sted, hvor det er vigtigt at den enkelte 

elev trives, dygtiggøres og udvikler såvel faglige færdigheder som personlige kompetencer, hvad enten un-

dervisningen forgår på skolen, i uderummet eller i elevens hjem under nedlukningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
i Fagets formål, Matematik, Fællesmål 2009 
ii Faget formål, Natur/teknologi, EMU jan. 2020 
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https://emu.dk/grundskole/naturteknologi/formaal

