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Indledning
Denne rapport er en del af afrapporteringen til Undervisningsministeriet af en større indsats, der
har til hensigt at øge børn og unges interesse og engagement inden for bæredygtig udvikling.
Rapporten bidrager med anbefalinger samt flere mulige modeller til samarbejde og brobygning
mellem grundskolen og de gymnasiale uddannelser med udgangspunkt i Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling (UBU).
Nutidens elever oplever ofte en manglende sammenhæng i overgangen fra grundskole til
gymnasium (Poulsen & Nørgaard, 2012), hvilket også afspejles i den research, der er udført i dette
projekt. De ordinære brobygningsforløb har ofte karakter af kortere præsentationsforløb, der alene
har til hensigt at præsentere ungdomsuddannelserne og vejlede eleverne i at vælge uddannelse. De
har sjældent til hensigt at bygge en faglig didaktisk bro mellem grundskolen og gymnasiet, og den
ordinære brobygning kommer derfor sjældent ind i fagene og skaber fælles begreber og metoder
(Søndergård et al., 2009).
Projektets omdrejningspunkt har været afholdelse af to workshops med deltagelse af lokale
gymnasie- og grundskoler. Her er udfordringer, gensidige forventninger og mulige idéer til
alternative brobygningsforløb afdækket og diskuteret. Med henblik på at drage nytte af
eksisterende erfaringer med brobygning og samarbejde har et andet væsentligt element i projektet
været research af eksisterende alternative brobygningsforløb, der har om ikke bæredygtig udvikling,
så i hvert fald de naturvidenskabelige fag som fokusområde.
Den efterlyste sammenhæng samt en bedre faglig progression i de unges uddannelsesforløb opnås
nemlig gennem mange af de eksisterende alternative brobygningsforløb eller samarbejdsprojekter,
hvor der er mere tid til faglig fordybelse, dannelse af relationer og bearbejdning af indtryk. Det er
vores overbevisning, at netop bæredygtig udvikling er et særdeles velegnet udgangspunkt for at
bygge bro og skabe sammenhæng inden for de naturvidenskabelige fag. Det er aktuelt og
vedkommende og rummer mange muligheder for tværfagligt samarbejde.
Med udgangspunkt i erfaringer fra andre alternative brobygningsforløb og på baggrund af
anbefalinger fra to afholdte workshops om emnet præsenteres i denne rapport forskellige modeller
for brobygning med Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som ramme. Disse vil efterfølgende blive
afprøvet i pilotprojekter tre forskellige steder i Danmark.

Projektets formål og metoder




Hvilke udfordringer kan der lokalt være i forbindelse med overgangen fra grundskole til en
gymnasial ungdomsuddannelse?
Hvordan kan vi øge elevernes interesse for at arbejde med bæredygtig udvikling?
Anbefalinger og modeller til gennemførelse af brobygningsprojekter med et UBUperspektiv (Uddannelse for Bæredygtig Udvikling).
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Med henblik på at besvare ovennævnte spørgsmål og give et bud på anbefalinger og modeller til
gennemførelse af brobygningsprojekter med et UBU-perspektiv har vi gennemført workshops i to
områder af Danmark, hvor mange skoler arbejder med Friluftsrådets miljøundervisningsprogram
Grønt Flag Grøn Skole/Grøn Gymnasieskole. I disse lokalområder, Thisted og Roskilde, er interessen
for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling allerede til stede, hvilket giver et godt udgangspunkt for
at udvikle et brobygningstilbud med udgangspunkt i UBU.
Med henblik på at gøre brug af erfaringer med brobygning og samarbejdsprojekter fra andre steder
i landet er der udført en indledende research af alternative brobygningsprojekter, der har
naturvidenskabelige fag som omdrejningspunkt. Viden om projekterne og forløbene er indhentet
via internettet suppleret med interviews af nøglepersoner i projekterne. I bilag 1 er en liste over de
brobygningsinitiativer, der er udført research af. De mange forskellige brobygningsinitiativer er
efterfølgende kategoriseret i seks forskellige typer, der præsenteres her i rapporten. De seks
brobygningstyper er ligeledes præsenteret for deltagerne på de to workshops og eksemplificeret
ved konkrete brobygningsprojekter. Disse har fungeret som inspiration til arbejdet med de lokale
brobygningsproblematikker og -modeller. Udvalgte ressourcepersoner fra brobygningsprojekterne
deltog desuden i de to workshops som oplægsholdere.
De to workshops blev afholdt i august og september 2014. Deltagerne bestod primært af lokale
naturfagsundervisere fra grundskolernes udskolingsafdelinger samt naturfagsundervisere fra de
gymnasiale uddannelser. På begge workshops var også ledere fra de forskellige
uddannelsesinstitutioner til stede. Derudover deltog en repræsentant fra de regionale NTS-centre
(Nationalt Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed). Alle havde interesse i samarbejde
om overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. I Thisted deltog i alt 26 på workshoppen,
mens 12 deltog på workshoppen i Roskilde. I bilag 2-4 findes dagsorden, liste over deltagere samt
de arbejdsspørgsmål, der er anvendt i de to workshops.

Kort om brobygning og introduktion til de gymnasiale uddannelser
Rammerne for den ordinære brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelser er
defineret i Vejledningsloven og i Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til
ungdomsuddannelserne (Undervisningsministeriet, 2014a & 2014b). Heri skelnes der mellem
introduktionskurser i 8. klasse, brobygningsforløb for ikke-uddannelsesparate i 9. klasse og
obligatoriske brobygningsforløb i 10. klasse. Med den seneste ændring af bekendtgørelsen er
introduktionskurser i 8. klasse blevet obligatoriske, og den stiller nu krav om, at eleverne
introduceres til mindst én erhvervs- eller erhvervsgymnasial uddannelse. Elever, der i 8. klasse er
vurderet ikke-uddannelsesparate, skal deltage i brobygning, mens de går i 9. klasse, mens
brobygning eller deltagelse i ulønnet praktik med uddannelsesperspektiv er obligatorisk for alle
elever i 10. klasse.
Hensigten med introduktionskurserne og brobygningen er overordnet, at de unge bliver afklaret og
motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Forløbene
skal derfor afspejle den undervisning, der foregår på de pågældende ungdomsuddannelser, samt
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give eleven mulighed for at opleve såvel miljøet som de teoretiske og praktiske dele af uddannelsen.
I både 8. og 9. klasse er der mulighed for at tilbyde forlængede introduktionskurser eller forlænget
brobygning i tilknytning til særlige undervisningsforløb, dog kun i op til 4 uger.
Foruden ovennævnte findes der en række alternative brobygningsprojekter rundtom i landet, der
tilbydes uden for rammerne af den ordinære brobygning. Nogle af disse alternative
brobygningsprojekter er en del af større projekter, der er eksternt finansieret, andre er udløbere af
sådanne projekter, mens andre er opstået på baggrund af et lokalt initiativ og ikke har anden
finansiering med sig end de timer, grundskolerne og ungdomsuddannelserne vælger at investere.
Incitamenterne til at tilbyde alternative brobygningsforløb er mangeartede. I den indledende
research, vi har udført af eksisterende alternative brobygningsprojekter, er der især ét incitament,
der går igen for samtlige gymnasier: et ønske om at styrke interessen for de naturvidenskabelige
fag, og som en naturlig følge heraf at flere vælger de naturvidenskabelige studieretninger. Det skal
i parentes bemærkes, at de adspurgte gymnasier ikke har den udfordring, at for få elever søger
gymnasierne. Det handler altså mere om at påvirke, hvilke fag og hvilken retning eleverne vælger.

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling og Grønt Flag Grøn Skole
Begrebet bæredygtig udvikling defineres således af Brundtlandkommissionen i 1987: ”En
bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtlandkommissionen, 1987).
I 2002 vedtog FN, at perioden 2005-2014 skulle udgøre tiåret for Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling. Hensigten er at styrke indsatsen for en bæredygtig udvikling overalt i verden gennem
uddannelse og læring. Dette førte til, at daværende undervisningsminister Bertel Haarder i 2008
lancerede den danske Strategi for uddannelse for bæredygtig udvikling. ”Strategien skal sikre at
børn, unge og voksne bliver bevidste om begrebet bæredygtig udvikling, og at de gennem viden,
kundskaber og færdigheder bliver i stand til at handle kompetent”, som det står i forordet til
strategien (Undervisningsministeriet, 2008).
Ifølge strategien skal kendskabet til UBU udbredes og anvendes i praksis på alle
uddannelsesniveauer. Siden 2005 har begrebet bæredygtig udvikling været inddraget ved revision
af målbeskrivelser, læreplaner og vejledninger for grund- og ungdomsuddannelserne. I forbindelse
med efterfølgende ændringer af læreplaner mv. skal bæredygtig udvikling også fremover
indarbejdes i relevante dele af uddannelseslovgivningen, bekendtgørelser og målbeskrivelser.
Uddannelse for Bæredygtig Udvikling indgår altså i dag som en mere eller mindre integreret del af
undervisningen.
Begrebet bæredygtighed anskues ud fra tre forskellige vinkler: en økologisk, en social/kulturel og en
økonomisk dimension. Uddannelse for Bæredygtig Udvikling handler derfor om:




Menneskets udnyttelse af naturens ressourcer
Forholdet mellem bevarelse og forandring
Forholdet mellem de nuværende og de kommende generationer
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Forholdet mellem rige og fattige og social retfærdighed
Lokale interesser og globale hensyn.

(Breiting & Schnack, 2009)

Nogle af de steder, hvor UBU er velintegreret i undervisningen, er på de skoler og gymnasier, der er
med i Friluftsrådets Grønt Flag Grøn Skole/Grønt Gymnasium-program. Grønt Flag Grøn Skole er et
undervisningsprogram for bæredygtig udvikling, der er støttet af Nationalt Center for Undervisning
i Natur, Teknik og Sundhed (NTS) og udviklet i samarbejde med bl.a. Undervisningsministeriet og
Miljøministeriet.
Målet med Grønt Flag Grøn Skole er at uddanne børn og unge til aktive medborgere, der kan og vil
tage ansvar for vores natur og miljø. Gennem arbejdet med forskellige temaer såsom klima, energi,
transport og affald bliver eleverne ikke blot fodret med teoretisk viden og praktisk kunnen, men er
også med til at foreslå og gennemføre handlinger for en bedre natur og et bedre miljø. Denne
kombination af teori, praktiske undersøgelser og egen handling bidrager til, at eleverne bliver mere
engagerede, får en større forståelse for stoffet og får lyst til selv at gøre en forskel. De udvikler deres
handlekompetence til at skabe et bæredygtigt samfund (Friluftsrådet, 2012).
Undervisningen i Grønt Flag Grøn Skole-programmet tager udgangspunkt i de eksisterende
læreplaner og målbeskrivelser. Deltagelse i Grønt Flag Grøn Skole bliver derfor ikke opfattet som en
ekstra opgave, men som en hjælp til at opfylde både læreplanernes krav om miljøundervisning og
Undervisning for Bæredygtig Udvikling samt målene i de enkelte fag.
Ud over at være både aktuelt og vigtigt er bæredygtig udvikling således et emne, eleverne stifter
bekendtskab med i flere fag og gentagne gange i løbet af deres uddannelsesforløb. Det er forholdsvis
ligetil at arbejde med konkrete emner og problemstillinger, der kan behandles på forskellige faglige
niveauer og ikke mindst tværfagligt, og så er det nemt at gøre relevant og vedkommende for den
enkelte elev. Netop af disse grunde er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling et optimalt
udgangspunkt for brobygning og arbejdet med at forbedre overgange i uddannelsessystemet.

Eksisterende alternative brobygningsinitiativer
I researchen af alternative brobygningsinitiativer med et naturfagligt sigte stod det hurtigt klart, at
vi ikke kunne afdække samtlige initiativer i hele landet, men måtte udvælge et antal eksemplariske
forløb, der kunne fungere som erfaringsgrundlag og inspiration for udviklingen af
brobygningsmodeller med UBU som udgangspunkt, der er dette projekts hovedformål. I bilag 1 er
en liste over de brobygningsinitiativer, vi har inkluderet i vores research, og som dermed indgår i
det erfaringsgrundlag, brobygningsmodellerne med UBU-perspektiv bygger på. Nedenfor
præsenteres de forskellige typer af brobygningsinitiativer i overordnede træk.

Type 1: Gymnasieelever underviser grundskoleelever på gymnasiet
I denne type af brobygning er ung til ung-formidlingen helt central. Derudover er praktiske
eksperimenter/forsøg det bærende element for grundskoleelevernes besøg på gymnasiet.
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Undervisningsforløbet kan både være særligt tilrettelagt til formålet og afvikles som et særligt
forløb, og det kan indgå som en del af det naturvidenskabelige grundforløb (NV) på gymnasiet.
Emnet rammer oftest inden for et eller flere af grundskolernes Fælles Mål for naturfagene. Forud
for besøget har der været koordinering og planlægning mellem grundskole- og gymnasielærer mht.
undervisningsforløb og forberedelse af grundskole- og gymnasieelever.
Under selve besøget er eleverne inddelt i blandede grupper med en ligelig fordeling af gymnasie- og
grundskoleelever. Gymnasieeleverne står for undervisningen i teorien og vejleder
grundskoleeleverne i de praktiske forsøg. Forinden har de arbejdet med emnet i deres egen
undervisning. Resultaterne af forsøgene bearbejdes typisk af grundskoleelever hjemme på skolen.
Ofte har besøget en varighed af ca. ½ dag, men modellen er også set i en udvidet udgave, hvor
grundskoleelever besøger gymnasiet i flere omgange eller får besøg af gymnasieeleverne på
grundskolen. Der er også eksempler på, at gymnasieeleverne tager sig af databearbejdningen eller
retter grundskoleelevernes rapporter.
Niveauet er som regel 8.-9. klasse, der møder 1.-2. g.
Der er flere varianter af modellen: dels en variant, hvor grundskoleeleverne og gymnasieeleverne i
samarbejde udfører ukendte forsøg, dels en variant, hvor gymnasieelever tager ud på grundskolerne
og underviser eller holder foredrag om bestemte emner, og dels en variant, hvor
grundskoleeleverne besøger gymnasiet, modtager undervisning og udfører forsøg, men uden
medvirken af gymnasieelever. På nogle gymnasier er tilbuddet om undervisning udført af
gymnasieelever rettet mod mellemtrinnet, hvilket kan have den effekt, at grundskoleeleverne
allerede fra en tidlig alder får afmystificeret gymnasiet og oplever gymnasieeleverne som
rollemodeller. På Nørre Gymnasium er der indført en mindre brugerbetaling på de faglige besøg på
gymnasiet, der dækker udgifter til materialer mv.
Her anvendes denne eller varianter af denne model bl.a.: Viborg Katedralskole (NatPLUS Naturfaglig
dag på gymnasiet), Silkeborg Gymnasium, Svendborg Gymnasium og Nørre Gymnasium.

Type 2: Valgfag på gymnasiet
Mulighederne for at tage et valgfag på gymnasiet er blevet bedre med den nye folkeskolereform.
Det kan nemlig sagtens foregå på en ungdomsuddannelse, men stadig inden for normal skoletid
(Undervisningsministeriet, 2014c). Også før reformen var der gymnasier, der tilbød
grundskoleelever at deltage i et frivilligt valgfag eller kortere undervisningsforløb på gymnasiet uden
for deres normale skoletid. Undervisningen kan omhandle et fag eller emne, som ikke tilbydes i
folkeskolen, såsom astronomi, men kan også være et almindeligt fag såsom matematik, der på
gymnasiets C-niveau naturligt er mere udfordrende. På HTX i Holstebro vil man fra næste år tilbyde
et valgfag i teknologi for grundskolens udskolingsklasser. Der er eksempler på, at der udbydes et
helt valgfag i astronomi eller matematik C, der afsluttes med et diplom og en årskarakter. Andre
steder udbydes blot dele af et valgfag eller flere kortere uafhængige forløb med forskellige temaer
og forskellige lærere.
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Gymnasielærere står for tilrettelæggelse og undervisning på valgfagene. Eleverne tilmelder sig
typisk via deres grundskolelærer eller f.eks. via en hjemmeside. Som regel har grundskolelærerne
screenet for interesserede og egnede elever. Eleverne sættes sammen på tværs af skoler og
indimellem også alder og møder derved andre med samme interesser som dem selv.
Da forløbet foregår over en længere periode, begynder grundskoleeleverne ofte at føle sig hjemme
på gymnasiet og blandt underviserne og gymnasieeleverne, selvom de ikke møder gymnasieelever
i selve undervisningen. Modellen kan dog være udfordret af, hvordan skoler og gymnasier geografisk
er placeret i forhold til hinanden, samt tidspunktet for valgfagets afholdelse.
Her anvendes denne model bl.a.: Nørre Gymnasium, Viborg Katedralskole, HTX Holstebro, NatPLUS
Talentpleje og Thisted Gymnasium.

Type 3: Brobygning i Den Åbne Skole – inddragelse af uformelle læringsmiljøer og/eller
lokale virksomheder
Omdrejningspunktet for denne type brobygning er, at eleverne kommer ud af grundskolen og
oplever et eksternt læringsmiljø. Det kan eksempelvis være ungdomsuddannelser, videregående
uddannelser, virksomheder, naturområder eller en uformel læringsinstitution.
Der kan være forskel på, hvordan denne type brobygning er forankret lokalt. I Ballerup har man en
koordinator ansat i kommunen som tovholder på mulige samarbejder mellem kommunens
grundskoler og eksterne læringsmiljøer. Samarbejdet foregår inden for rammerne af Den Åbne
Skole (www.uvm.dk), der stiller krav om, at skolerne i højere grad skal åbne sig op over for det
omgivende samfund. I Ballerup er det de eksterne læringsmiljøer, der indbyder grundskolerne til at
indgå i et samarbejde eller undervisningsforløb. De mange muligheder præsenteres i et katalog, der
sendes rundt til skolerne. Københavns Kommune har et lignende tiltag, og der er sandsynligvis flere
kommuner, der gør noget tilsvarende.
Eleverne arbejder eksempelvis med forsøg/opgaver stillet på uddannelsesinstitutionerne,
ekskursion til lokale naturområder, besøg på lokale virksomheder eller besøg på en uformel
læringsinstitution. Det hele foregår i skoletiden. Mange af brobygningstilbuddene indeholder ung
til ung-formidling eller projekter, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af institutioner.
Et af de mange eksempler på inddragelse af eksterne læringsinstitutioner i brobygning er et
samarbejdsprojekt mellem en 9.-klasse og en 2.-g-klasse om bæredygtighed. Her arbejder eleverne
i blandede grupper om hver deres miniprojekt. I projektet indgår undersøgelse af en lokal å samt
besøg på to forskellige lokale virksomheder (en økologisk landmand og et spildevandscenter).
Afslutningsvis holder eleverne oplæg for hinanden om deres miniprojekter.
Det at inddrage eksterne læringsmiljøer er også anvendt i et brobygningstilbud til 8.-klasseselever
med særlige talenter, hvor elever fra flere forskellige folkeskoler samles i et temaforløb.
Denne type brobygning, hvor flere aktører er involveret, kræver en del koordinering samt et stort
engagement hos de enkelte parter.
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Her anvendes denne model bl.a.: NatPLUS Talentpleje, Borupgaard Gymnasium og Egebjerg Skole.

Type 4: Særlig event på gymnasiet – gymnasieelever er værter
Mange gymnasier har erfaring med denne mere eventprægede brobygning, hvor gymnasiet har
tilrettelagt et særligt ½-dags arrangement til grundskolerne. Ofte foregår det i forbindelse med
Naturvidenskabsfestivalen i uge 39, og som regel er der et overordnet tema, der dog ikke
nødvendigvis følger Naturvidenskabsfestivalens tema. Der er lidt forskellige varianter af modellen,
men for de fleste er omdrejningspunktet ung til ung-formidling samt praktiske eksperimenter.
På nogle gymnasier tilbydes grundskoleeleverne at deltage i forskellige workshops, hvor eleverne
selv prøver kræfter med eksperimenter. Gymnasieeleverne er både værter for arrangementet og
praktiske hjælpere samt underviser i de enkelte workshops og sørger for afvikling af
eksperimenterne. I en anden variant deltager grundskoleeleverne i et naturfagligt stjerneløb med
poster bemandet af gymnasieelever.
Der er også eksempler på, at eventen er flyttet uden for gymnasiet, f.eks. til det lokale bibliotek, og
andre steder inddrages lokale virksomheder og firmaer, der arbejder med naturvidenskab. De
deltager så med en stand med eksperimenter, en konkurrence eller andet, der illustrerer, hvordan
naturvidenskaben kan være sjov at arbejde professionelt med.
På de fleste gymnasier henvender denne type brobygning sig enten til mellemtrinnet eller
udskolingen, men der er også eksempler på, at det tilbydes elever i indskolingen.
Her anvendes denne model bl.a.: NatPLUS Naturfaglig dag på gymnasiet, Nørre Gymnasium, Odder
Gymnasium, Nærum Gymnasium, Brønderslev Gymnasium og Esbjerg Gymnasium.

Type 5: Brobygningscamp på gymnasiet
På Nørre Gymnasium har man i samarbejde med en af de lokale grundskoler udviklet en 2-dages
event på gymnasiet, som elever fra skoledistriktets 8.-9.-klasser kan tilmelde sig. Eleverne møder på
gymnasiet fredag eftermiddag, overnatter på gymnasiet og tager hjem igen lørdag eftermiddag.
Eventen har haft ”Morderjagt” som tema: Der er sket et mord, og eleverne skal vha. blod- og DNAspor opklare mordet. Under opholdet på gymnasiet får de mulighed for at afprøve forskellige
laboratorieøvelser og teknikker, de normalt ikke møder i grundskolen. Et andet forløb har
omhandlet virus og bakterier.
Gymnasielærere står for undervisningen, mens grundskolelærere indgår som ressourcepersoner.
Eventen har hidtil været annonceret mundtligt via grundskolelærerne, der også står for tilmelding.
Fremadrettet tilbydes, mod brugerbetaling, en lightversion over 2 dage uden overnatning.
Her arbejdes der med denne model: Nørre Gymnasium.
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Type 6: Længerevarende brobygningsforløb i 10. klasse
I Holstebro Kommune har man i samarbejde med HTX Holstebro etableret en naturvidenskabelig
10.-klasse, Science 10. Eleverne arbejder projektorienteret med en række temaer og
problemstillinger inden for faget naturfag, der er obligatorisk. En del af undervisningen foregår på
Holstebro Tekniske Gymnasium (HTX). Undervisningen på HTX er fordelt over 12 hele dage, hvor der
arbejdes med 4 konkrete projekter: Proces og levnedsmiddel, Krop og sundhed, Bioteknologi samt
Matematik. I de 4 projekter indgår en del laboratorieforsøg og øvelser på gymnasialt niveau, som
man normalt ikke laver i grundskolen.
Her arbejdes der med denne model: Holstebro Tekniske Gymnasium.

UBU i grundskole og gymnasium – kendskab og implementering
Undervisere såvel fra grundskolerne som fra de gymnasiale ungdomsuddannelser, der deltog i de to
workshops, har erfaring med at inddrage UBU i deres naturfagsundervisning. Afhængigt af fag og
skole kan der dog være ret stor variation i, hvor integreret en del af undervisningen UBU er. I
eksempelvis fagene geografi og naturgeografi henholdsvis på grundskolen og i gymnasiet indgår
arbejdet med bæredygtig udvikling som en helt naturlig del af mange af de emner, der undervises i.
I andre naturfag er der stor variation i, hvor integreret UBU er. Det afhænger meget af den enkelte
lærer og af, hvor tydeligt det er beskrevet i fagenes trinmål, Fælles Mål og læreplaner. På flere af
grundskolerne arbejdes der tværfagligt med UBU i emneuger, og på gymnasierne arbejdes der
indimellem med aspekter af UBU i det naturvidenskabelige grundforløb (NV) og i almen
studieforberedelse (AT). Som nogle af de meget brugte temaer i undervisningen i bæredygtig
udvikling kan nævnes energiforsyning og -forbrug, klimaforandringer og -tilpasninger, økosystemer,
vandressourcer, affald og transport.
Ud over i undervisningen arbejder gymnasierne og flere af skolerne også med bæredygtig udvikling
i form af frivillige aktiviteter som en del af deres Grønt Flag Grøn Skole-arbejde.
Der var bemærkelsesværdigt få af deltagerne på de to workshops, der på forhånd kendte til selve
begrebet UBU. I den danske strategi for implementeringen af UBU (Undervisningsministeriet, 2008)
står der, at bæredygtig udvikling allerede indgår i læreplaner for biologi, fysik, naturgeografi og
samfundsfag på de gymnasiale uddannelser. Begrebet bæredygtig udvikling indgår ganske vist i flere
af fagenes identitet og/eller formål, men er slet ikke nævnt i de faglige mål for fagene. Det gør, at
der slet ikke er det fokus på og den tyngde i undervisning i bæredygtighed, som det måske
oprindeligt var tiltænkt. ”UBU er blot et par noter i bekendtgørelsen,” som det blev bemærket på
workshoppen i Roskilde. Dette kan meget vel være årsagen til det meget forskellige niveau for
integreringen af UBU, både på tværs af fag og lærere.
Hvis UBU for alvor skal udgøre en del af undervisningen, skal det indgå meget tydeligere i
læreplanerne og ikke mindst inddrages i de faglige mål, er den klare anbefaling fra gymnasielærerne.
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Udfordringer i forbindelse med overgangen mellem grundskole og
gymnasial uddannelse set i relation til UBU
På begge workshops var det tydeligt, at kendskabet til hinandens undervisning på tværs af
uddannelsestrin er ret begrænset. Det faglige indhold og mål med et fag som eksempelvis
naturvidenskabeligt grundforløb er således ukendte for mange naturfagslærere i grundskolen. Den
manglende indsigt i det forrige eller det næste uddannelsestrin afspejles også i, at lærerne ikke har
nogen særlige forventninger til hinandens undervisning i bæredygtig udvikling og dermed heller ikke
til elevernes viden om bæredygtighed på de forskellige trin. Det er naturligvis en udfordring for de
lærere, der skal bygge videre på elevernes kendskab til UBU. Det er dog ikke et problem, der kun
gælder for UBU, men gælder for mange af de naturvidenskabelige fag generelt.
Gymnasielærerne på de to workshops var enige om, at overgangen til en gymnasial uddannelse kan
være meget udfordrende for eleverne, især i forhold til nye de læringsformer, nye sociale relationer,
identitet osv. Mange af udfordringerne er ikke direkte knyttet til UBU, men er af helt generel
karakter, der selvfølgelig også påvirker undervisningen i bæredygtig udvikling.
I de naturvidenskabelige fag oplever en del gymnasielærere, at eleverne ikke har styr på de helt
grundlæggende naturvidenskabelige begreber og metoder, når de starter i gymnasiet. Det kan gøre
det svært for dem at løse konkrete opgaver inden for bæredygtig udvikling. Problemstillingerne
inden for bæredygtighed kan også opleves som abstrakte og svære at forstå for eleverne. Nogle
elever er negativt forudindtagede i forhold til deres egen mestring af naturvidenskab og
bæredygtighed: ”Det kan jeg ikke finde ud af-indstillingen” bruger lærerne en del energi på at
nedkæmpe for at få skabt en positiv indstilling til naturvidenskab og undervisning i bæredygtig
udvikling.
Det faktum, at eleverne ofte er på meget forskellige faglige niveauer, når de starter på STX/HTX, er
et udbredt problem. Desuden er det vanskeligt at bygge videre på undervisningen i bæredygtig
udvikling, når de forskellige grundskoler og lærere har arbejdet med UBU på meget forskellig vis.
Flere grundskolelærere giver desuden udtryk for en manglende viden om, hvad der forventes, at
eleverne skal kunne, når de starter på en gymnasial uddannelse.

Anbefalinger i forbindelse med overgangen mellem grundskole og
gymnasial uddannelse set i relation til UBU
I forhold til hvordan man kan forbedre overgangen mellem grundskole og gymnasium, er øget
samarbejde mellem grundskoler og ungdomsuddannelser en gennemgående anbefaling fra
deltagerne på de afholdte workshops. Og her tænkes ikke kun i undervisningsforløb og samarbejde
elever imellem, men især i faglige lærernetværk og lærerudveksling. Det at møde hinanden og
opleve hinandens undervisning vil give en større indsigt i fagene og deres faglige mål, elevernes
faglige niveau og de krav, der stilles til eleverne. ”Bare det at mødes og få snakket sig ind på
hinanden kan måske løse meget”, som en af deltagerne siger på workshoppen i Roskilde. Der er dog
også en erkendelse af, at det kan være svært at få et samarbejde startet op. Dels skal der afsættes
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de fornødne ressourcer, primært i form af tid. Dels er der en risiko for, at fokus bliver på de krav og
forventninger, gymnasielærerne har til elevernes faglige viden, når de kommer fra grundskolen.
Som en af deltagerne i Roskilde udtrykker det: ”Det kan hurtigt udvikle sig til en bruttoliste over
ønskede færdigheder, hvor grundskolelærerne føler sig talt ned til. Samarbejdet skal handle om
noget andet og mere end det – og UBU kunne være en rigtig god ramme.”
I Thisted eksisterer et netværk for grundskolelærere, der arbejder med naturfag, og en af de
konkrete anbefalinger på workshoppen i Thisted var at udvide dette netværk til også at omfatte
naturfagsundervisere på STX og HTX.
Siden slutningen af 2013 har man i Roskilde Kommune arbejdet med et projekt om overgange i
uddannelsessystemet med fokus på naturfagene (Roskilde Kommune, 2013). Formålet med
projektet er, at eleverne oplever skiftet mellem uddannelsesniveauer så sammenhængende som
muligt. De gode oplevelser af skiftet skal sikre elevernes præstationer i uddannelserne. I forbindelse
med projektet afholdes bl.a. et antal workshops for undervisere på de forskellige uddannelser, der
ud over grundskoler og ungdomsuddannelser også omfatter dagtilbud og videregående
uddannelser i Roskilde. Målet er, at underviserne opnår et øget kendskab til de faglige krav,
undervisningsmetoder, krav til studiekompetencer mv. på hinandens uddannelsestrin. Projektet
skal munde ud i en afdækning af behov for og udpegning af eventuelle konkrete
samarbejdsprojekter til at fremme gode overgange mellem uddannelsesniveauerne. De første par
workshops er afholdt, og i starten af 2015 besluttes det, om konkrete samarbejdsprojekter skal
iværksættes.
I begge lokalområder har man erfaringer med undervisningssamarbejde på tværs af
uddannelsesinstitutioner. Thisted HTX og flere af grundskolerne har tidligere deltaget i et regionalt
udviklingsprojekt, Videns- og Innovationselevatoren, hvor lærere og elever arbejdede sammen om
et innovations- og entreprenørskabsforløb. Roskilde Gymnasium har også erfaringer med at
samarbejde med grundskolerne og har bl.a. afprøvet ung til ung-formidling.
Erfaringen er, at også eleverne kan have stor gavn af at samarbejde eller udveksle på tværs af
uddannelsestrin. Ung til ung-formidling nævnes adskillige gange i løbet af begge workshops som
noget, der giver et stort udbytte for alle involverede. Gymnasieeleverne får træning i at formidle
deres faglige stof, og grundskoleeleverne får et autentisk indblik i livet som gymnasieelev. Ung til
ung-formidlingen kan foregå på mange forskellige måder, men der er bred enighed om, at et vigtigt
element er, at grundskoleeleverne kommer ud på gymnasiet og bliver aktiveret med praktiske
forsøg eller lignende.
Med henblik på at opnå en bedre progression i naturfagene foreslog en af workshopgrupperne i
Thisted, at man kunne arbejde med temaet klima op gennem hele grundskolen og videre på
ungdomsuddannelserne. Det går nemlig rigtig godt i tråd med, at Thisted Kommune promoverer sig
som Danmarks førende klimakommune. Et andet forslag var at have Nationalpark Thy som et
gennemgående tema. Det kunne også understøtte en af anbefalingerne til at styrke interessen for
bæredygtig udvikling, nemlig at få undervisningen ud af klasselokalet og gøre den mere praktisk.

[12]

En tilsvarende idé om at arbejde med et obligatorisk UBU-tema var også i spil blandt deltagerne i
Roskilde. Her var man desuden inde på, at det, at eleverne møder noget, de kender og kan mestre,
kan være en stor hjælp til at lette overgangen fra ét uddannelsestrin til et andet.

Hvordan øges elevernes interesse for bæredygtig udvikling?
De fleste lærere kender til at møde modstand fra eleverne, når de præsenterer dem for nogle af de
store emner inden for bæredygtig udvikling, som f.eks. klimaforandringer. Dels opleves der elever,
der siger ”Det har vi hørt om” og derfor ikke har nogen gejst eller lyst til at engagere sig i emnet.
Dels opleves der elever, der føler sig nedslåede og opgivende over for problemstillingerne, fordi de
oplever, at de alligevel ikke selv kan gøre en forskel. Netop derfor er det vigtigt at overveje, hvordan
emnerne inden for bæredygtig udvikling præsenteres for eleverne. På de to workshops var der
blandt lærerne enighed om, at et af nøgleordene er personliggørelse. Når man arbejder med emner
inden for bæredygtig udvikling, skal det være med udgangspunkt i elevernes hverdag, således at det
bliver vedkommende for den enkelte elev. Når man lykkes med at gøre eleven bevidst om, at det
også er vigtigt for dem personligt, bliver det en del af deres identitet, og så er man nået rigtig langt.
Undervisningen i bæredygtig udvikling skal også gøres meget konkret for eleverne. Naturkatastrofer
og andre hændelser, som giver stor opmærksomhed, samt invitation af gæstelærere kan anvendes
til at skabe interesse. En meget praktisk tilgang til emnerne med inddragelse af ekskursioner og
forsøg, hvor eleverne selv formulerer deres hypoteser, bringer problemstillingerne ind på livet af
den enkelte og øger deres handlekompetence. Også synliggørelse er vigtig, så eleverne kan se, at
deres indsats og initiativer virker. I Roskilde var der eksempelvis forslag om at lade de midler, der
spares på energi, gå til indretningen af nye elevområder. På den måde bliver bæredygtig udvikling
ikke kun et spørgsmål om dannelse, men også vigtigt for eleverne personligt. Det er naturligvis også
af afgørende betydning, at lærerne selv er interesserede i bæredygtig udvikling, når emnerne skal
gøres vedkommende og interessante for eleverne.
Der var flere af deltagerne på de to workshops, der var inde på vigtigheden af at have nogle klarere
mål for, hvad eleverne skal lære og kunne inden for begrebet bæredygtig udvikling. Anbefalingen
er, at disse mål har fokus på de store linjer i grundskolen, og at detaljerne kan komme efterfølgende
på ungdomsuddannelserne. Da eleverne ofte er på meget forskelligt niveau, både hvad angår
færdigheder og abstraktionsniveau, foreslog en enkelt gruppe i Thisted at niveaudele eleverne som
et tiltag til at differentiere undervisningen og dermed målrette den mere mod den enkelte elev. I
Roskilde var der forslag om at oprette bæredygtig udvikling som et valgfag i 3. g.

Brobygningsmodel med UBU som ramme
På begge workshops blev der arbejdet med at udvikle lokale modeller til brobygningsforløb med
bæredygtig udvikling som ramme og/eller omdrejningspunkt. Rammerne var, at det skulle være
modeller, der ville være realistiske at anvende i det pågældende lokalområde og ville fungere med
de involverede skoler og gymnasier. På trods af relativt store forskelligheder de to lokalområder
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imellem var der alligevel et par elementer i de foreslåede brobygningsmodeller, der gik igen begge
steder.
Det ene element var ung til ung-formidling. Det var slående, at stort set alle deltagere var enige om,
at det er oplagt, at det er gymnasieelever, der skal stå for undervisningen/gennemførelsen af
praktiske forsøg med brobygningseleverne. Fordelene set fra ungdomsuddannelserne er, at deres
elever får øvelse i at formidle og selv bliver meget bedre til stoffet, når de skal formidle det videre.
Grundskolerne ser en gevinst i, at gymnasieeleverne fungerer som rollemodeller og medvirker til at
afmystificere og konkretisere det faglige niveau på ungdomsuddannelserne.
Et andet vigtigt element, der var bred enighed om, er de praktiske forsøg. Det er et velkendt
fænomen, at eleverne blive mere engagerede og interesserede, når de selv kan få lov til at
eksperimentere og afprøve deres viden. Desuden er det oplagt at benytte muligheden for at afprøve
metoder og udstyr, man ellers ikke har adgang til i grundskolen.
I Thisted var der umiddelbart mest begejstring for en model, hvor folkeskoleklasser kommer på
besøg på STX og HTX i ½-1 dag f.eks. i uge 39 i forbindelse med Naturvidenskabsfestivalen. På Thisted
Gymnasium er man allerede godt med i Dansk Naturvidenskabsfestival, og hvert år tilbydes
kommunens grundskoler 5-6 forskellige workshops, som kommunens 8.-klasser kan tilmelde sig
klassevis. De tilbudte workshops har indtil videre omhandlet emner såsom kost, iltsvind og vulkaner.
Hver workshop varer typisk 1½ time, og en klasse kan således nå igennem to workshops under et
besøg.
I Thisted var der stor tilslutning til at afprøve noget lignende med et overordnet tema om
bæredygtighed. De enkelte workshops kunne så omhandle emner inden for transport, økologi,
energi, landbrug, klima osv. Der var også et forslag om at have et konkret overordnet mål med
forsøgene – f.eks. test af forskellige metoder til at koge et æg: Hvilken metode udleder mindst CO2?
Grundskoleeleverne skal sendes ud i hold til de forskellige forsøgsstationer, og alle resultaterne
opsamles til sidst i et fælles skema. I forhold til emner og eksperimenter blev det foreslået, at der
sker en forudgående koordinering, hvor grundskolerne giver udtryk for, hvilket behov og hvilke
ønsker de har, så emner og aktiviteter kan tilpasses hertil.
Der var også et ønske om, at det i stedet for gymnasielærere er gymnasieeleverne, der tager sig af
de forskellige workshops og hjælper grundskoleeleverne med at gennemføre forsøg og forstå
teorien bag. Som en del af det naturvidenskabelig grundforløb kan STX-eleverne gruppevis få til
opgave at formidle et af emnerne for folkeskoleeleverne efter eget valg. I formidlingen skal der
indgå eksperimenter, som folkeskoleeleverne udfører, og STX-elever er vejledere på.
På HTX har man ikke et naturvidenskabeligt grundforløb, men formidling til folkeskoleelever kunne
meget vel indgå i eksempelvis fagene teknologi, bioteknologi, informationsteknologi, teknik og
design, som HTX-eleverne har i 2. og 3. g.
Brobygningsmodel 1: Grundskoleelever på endagsbesøg til eksperimenter, der omhandler
bæredygtighed. Gymnasieelever formidler og vejleder. Konceptet kort fortalt:
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Grundskoleelever (8.-9. klasse) besøger gymnasiet ½-1 dag, evt. i forbindelse med
Naturvidenskabsfestivalen.
Brobygningsforløbet tilbydes alle interesserede grundskoler i kommunen.
Gymnasieelever formidler om selvvalgte emner inden for en række mulige, som et led i
NV-forløbet på STX eller som led i f.eks. faget teknologi på HTX. Alle emner skal kunne
relateres til undervisning i bæredygtig udvikling.
I formidlingen indgår undervisning om emnet samt vejledning af grundskoleelever i
udførelse af et eksperiment.
Forud for ugen har gymnasielærere og grundskolelærere afstemt behov og muligheder,
således at brobygningen bliver til gavn for både gymnasieelever og grundskoleelever.

Hvor man i Thisted var interesseret i at udvikle et brobygningsforløb i stor skala, var man i Roskilde
mere stemt for et ”small scale”-brobygningsforløb mellem enkelte grundskole- og gymnasieklasser.
I Roskilde var der forslag om, at to klasser fra henholdsvis grundskolen og gymnasiet gennem en
periode arbejder med det samme emne inden for bæredygtighed. Som en del af undervisningen
kommer grundskoleeleverne på besøg i gymnasiet, hvor det er gymnasieeleverne, der underviser.
Her er der mulighed for at udføre forsøg, man ikke ellers kan lave i grundskolen. Der var lidt
forskellige bud på varighed og omfang af samarbejdet, men gerne mere end en enkelt dag, og der
var også forslag om, at gymnasieelever kom på besøg på grundskolerne. Et af de vigtigste elementer
i denne type brobygning er, at der opstår personlige relationer mellem eleverne.
Emnerne skal besluttes og udvikles i et samarbejde mellem lærerne, således at det er relevant og
lærerigt for begge klasser. Under workshoppen var der især to emner i spil. Det ene handlede om
kemien i hverdagen, mens det andet var at tage udgangspunkt i problematikken omkring
monsterregn og oversvømmelser i Danmark. I begge forslag indgik tværfagligt samarbejde, så
eleverne havde mulighed for at stifte bekendtskab med flere forskellige fag.
Det, der yderligere gjorde denne brobygningsmodel attraktiv, var, at finansieringen – i form af
lærertimer – allerede var til stede.
Brobygningsmodel 2: Undervisningsforløb, hvor der indgår samarbejde mellem en
gymnasieklasse og en grundskoleklasse. Gymnasieelever medvirker som formidlere. Konceptet
kort fortalt:





En grundskoleklasse og en gymnasieklasse arbejder med det samme emne inden for
bæredygtighed, f.eks. over nogle temadage.
Forskellige fag byder ind med deres idéer til et forløb, således at temaet bliver belyst ud
fra flere fagligheder, og eleverne dermed stifter bekendtskab med flere forskellige fag.
Brobygningsforløbet udvikles i et samspil mellem de involverede lærere fra begge klasser.
Grundskoleeleverne deltager i undervisning og forsøg på gymnasiet, hvor gymnasieelever
står for en del af formidlingen.
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Mulighed for at komme på genbesøg, eller at gymnasieeleverne kommer på besøg i
grundskolen.

På begge workshops var der også andre spændende forslag til brobygning på banen, herunder at
tilbyde udskolingseleverne et valgfag, hvor bæredygtig udvikling indgår.
I Thisted Kommune tilbydes grundskolerne allerede et valgfag under overskriften innovation og
iværksætteri. Her er flere af de lokale uddannelsesinstitutioner gået sammen om at tilbyde et forløb,
hvor eleverne kommer rundt på de forskellige uddannelsesinstitutioner. I år er emnet ”Mad til
mennesker”, og godt 15 elever har valgfaget hver torsdag eftermiddag.
Også i Roskilde har man taget hul på at tilbyde grundskoleeleverne valgfag i regi af
ungdomsuddannelserne i lokalområdet. I indeværende år har to af grundskolerne i Roskilde slået
sig sammen og har i samarbejde med Roskilde Katedralskole (gymnasium), Roskilde HTX, Teknisk
Skole, Ungdomsskolen m.fl. udbudt 20 forskellige valgfag til eleverne i udskolingen. Valgfagene
spænder bredt fra eksempelvis spansk i gymnasiet til design og formgivning på teknisk skole og kører
med 4 lektioner over 20 uger. Eleverne er henrykte, og ordningen er en stor succes. Den helt store
udfordring er finansieringen, idet valgfagstimerne koster skolerne omkring 1/3 mere, end hvis de
selv afviklede dem. I Thisted er man udfordret af afstanden til gymnasiet samt det forhold, at de
forskellige grundskoler har lagt valgfagstimerne på forskellige tidspunkter.
I Roskilde drøftedes muligheden for at finansiere nogle af valgfagstimerne gennem de
aktivitetsafhængige taxametertilskud, der finansierer den ordinære brobygning. Det lader sig dog
ikke umiddelbart gøre, idet der i Vejledningsbekendtgørelsen er en begrænsning på 4 uger for et
introduktionskursus eller brobygningsforløb. Eleverne kan altså sagtens følge undervisningsforløb
uden for grundskolen i mere end 4 uger, men så er det ikke brobygningsmidlerne, der finansierer
det.
På trods af de strukturelle og finansielle udfordringer ved denne type brobygning er den medtaget
i nærværende rapport som en af tre mulige brobygningsmodeller, der kan afprøves i et pilotprojekt.
Det skyldes, at erfaringerne med denne type brobygning er virkelig gode, ikke kun i Roskilde og
Thisted, men eksempelvis også på Viborg Katedralskole og på Nørre Gymnasium i København.
Brobygningsmodel 3: Valgfag på gymnasiet – et tilbud til udskolingsklasser. Konceptet kort
fortalt:
 Gymnasiet udbyder et valgfag om bæredygtig udvikling for udskolingsklasser i nærheden/i
kommunen.
 Valgfaget udvikles i samarbejde med grundskolelærere, således at indhold og niveau
målrettes mod udskolingseleverne.
 Valgfaget kan evt. udvikles i et samspil mellem flere forskellige fag.
 Som en naturlig del af undervisningen indgår praktiske forsøg, som grundskoleeleverne
ellers ikke stifter bekendtskab med.
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Konklusioner og anbefalinger
I de områder, hvor de to workshops blev afholdt, oplever man mange af de generelle udfordringer
i forbindelse med overgangen til en gymnasial uddannelse. Hvis eleverne skal opleve skiftet mellem
uddannelsesniveauer mere sammenhængende, bør der derfor iværksættes initiativer, der supplerer
den nuværende ordinære brobygning. At behovet er reelt, bekræftes af de mange eksisterende
initiativer til alternativ brobygning, der allerede findes rundtomkring i landet, herunder også i de to
lokalområder. Såvel i Thisted som i Roskilde har man således allerede taget flere lokale initiativer til
et øget samarbejde mellem gymnasierne og kommunens grundskoler.
Gennem afholdelsen af de to workshops blev det tydeligt, at der er et udtalt behov for, at også
undervisere på tværs af uddannelsestrin får et større kendskab til de faglige krav og
undervisningsmetoder på hinandens uddannelser, så overgangene kan blive mere glidende og med
en større faglig progression. Det kan eksempelvis opnås gennem etablering af lærernetværk på
tværs af uddannelsesinstitutioner og gennem øget undervisningssamarbejde. Det er vigtigt, at det
bliver et samarbejde i gensidig respekt for hinandens forskellige faglige og pædagogiske
kompetencer og ikke blot resulterer i en liste over ønskede færdigheder, som grundskoleeleverne
skal udstyres med.
De unges interesse for bæredygtig udvikling kan øges ved at gøre undervisningen konkret og lade
den tage udgangspunkt i elevernes hverdag, således at det bliver et vigtigt emne for dem personligt.
Herved øges interessen for en mere bæredygtig udvikling i verden og lysten til selv at være aktive
medspillere. Praktiske forsøg, undersøgelser og ekskursioner bør indgå som væsentlige elementer i
undervisningen.
Det er vigtigt at have nogle klare mål for, hvad eleverne skal lære og kunne inden for begrebet
bæredygtig udvikling. Hvis UBU skal have en ordentlig tyngde i undervisningen i gymnasiet, bør det
derfor indgå meget tydeligere i fagenes læreplaner og ikke mindst inddrages i de faglige mål. For at
styrke interessen for og engagementet i bæredygtighed yderligere kunne man oprette et valgfag i
3. g om bæredygtig udvikling.
Mødet med andre unge, der kan fungere som rollemodeller, er en god metode til at gøre
overgangen til gymnasiet mere håndgribelig og giver eleverne et mere realistisk billede af, hvad det
næste uddannelsestrin indeholder og kræver. Ung til ung-formidling indgår derfor også i to af de tre
modeller for brobygning med UBU-perspektiv, der er præsenteret i denne rapport. I alle tre
modeller indgår praktiske eksperimenter som et mere eller mindre dominerende element.


Brobygningsmodel 1: Grundskoleelever på endagsbesøg til eksperimenter, der omhandler
bæredygtighed. Gymnasieelever formidler og vejleder.



Brobygningsmodel 2: Undervisningsforløb, hvor der indgår samarbejde mellem en
gymnasie- og en grundskoleklasse. Gymnasieelever medvirker som formidlere.
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Brobygningsmodel 3: Valgfag i på gymnasiet – et tilbud til udskolingsklasser.

I Thisted arbejdede man med brobygningsmodellerne 1 og 3, mens man i Roskilde arbejdede med
brobygningsmodellerne 2 og 3. Behovet for og viljen til at iværksætte brobygningsinitiativer med
UBU-perspektiv er i høj grad til stede i begge lokalområder. UBU er aktuelt og rummer mange
muligheder for tværfagligt samarbejde, hvilket gør det til et særdeles velegnet udgangspunkt for at
bygge bro og skabe sammenhæng inden for især de naturvidenskabelig fag.
I det videre forløb skal brobygningsmodellerne videreudvikles og afprøves i pilotprojekter i tre
lokalområder i Danmark. I den forbindelse vil det være oplagt at afdække og afklare de lokale
begrænsninger og ikke mindst de finansielle rammer og muligheder.
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Bilag 1: Oversigt over eksisterende alternative brobygningsforløb og
samarbejdsprojekter
Naturfag på Tværs – en samarbejdsmodel for gymnasium og folkeskoler i Silkeborg Kommune
Deltagende institutioner: Silkeborg Gymnasium, Silkeborg Kommune og folkeskoler i kommunen.
Baggrund: Udløber af det 3-årige projekt ”Klima på Tværs” (2009-2012).
Yderligere information:





http://www.klima-paa-tvaers.dk
http://issuu.com/sigyissuu/docs/naturfagp_tv_rs?e=6997058/2745857#
(projektbeskrivelse)
http://www.silkeborg-gym.dk/index.php?id=4136
Gymnasielærer Finn Grønne Kristensen: fk@silkeborg-gym.dk, tlf. 86 81 08 00

Brobygning til Svendborg Gymnasium – grundskoleelever deltager i NV-forløb
Deltagende institutioner: Svendborg Gymnasium, skolerne i Svendborg Kommune.
Baggrund: Opstået dels på baggrund af lærerdeltagelse i kursusforløb om undersøgelsesbaseret
naturfagsundervisning på KU i 2011, dels sideløbende med Projekt X (2011-2015) – et netværk
mellem lærere i grundskoler og på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark.
Yderligere information:




Marie Nysted, Rantzausminde Skole: mnysted@hotmail.com
Jens Cristian Rasmussen, Svendborg Gymnasium: jc@svendborg-gym.dk
http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/projekt-x

Brobygning til Nørre Gymnasium
Deltagende institutioner: Nørre Gymnasium, Utterslev Skole og andre skoler i distriktet samt i
Gladsaxe.
Baggrund: Brobygningsforløbene er udviklet i samarbejde med Utterslev Skole.
Yderligere information:



http://www.norreg.dk/da/content/samarbejde-med-folkeskolerne
Lise Grønlund Jensen, Nørre Gymnasium: lg@norreg.dk
[20]

HTX i Holstebro
Deltagende institutioner: Holstebro Tekniske Gymnasium og folkeskoler i Holstebro.
Baggrund: Samarbejdet med folkeskolerne er opbygget gennem et stort lokalt engagement.
Incitamentet er naturligt nok at få flere elever til at vælge HTX.
Yderligere information:



http://www.holstebro10.dk/science10
Tine Frandsen, Holstebro Tekniske Gymnasium: tf@ucholstebro.dk

NatPLUS



Talentpleje af grundskolens elever
En naturfaglig dag i gymnasiet

Deltagende institutioner: Viborg Gymnasium og HF, Viborg Katedralskole, Silkeborg Gymnasium,
Silkeborg Tekniske Gymnasium, Favrskov Gymnasium, Bjerringbro Gymnasium samt et stort antal
grundskoler, virksomheder og uformelle læringsmiljøer.
Baggrund: NatPLUS (2008-2012) havde bl.a. til formål at sikre en større tilgang til
ungdomsuddannelser med teknisk/naturvidenskabeligt indhold samt sikre, at eleverne fastholdes i
ungdomsuddannelsen frem mod et valg af videregående uddannelse. På Viborg Katedralskole er
man fortsat med flere af aktiviteterne.
Yderligere information:





http://ntsnet.dk/natplus
http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/natplus/talent
http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/natplus/naturfagligdag
Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole: bg@vibkat.dk

Projekt Ung til Ung
Projekt Ung til Ung arbejder med brobygningsaktiviteter, hvor bl.a. gymnasieelever på de
naturvidenskabelige studieretninger fungerer som mentorer og laver aktiviteter med elever i
udskolingen. Projektet ledes af Aalborg Universitet.
Deltagende institutioner: Aalborghus Gymnasium, Thisted Gymnasium, Morsø Gymnasium,
Fjerritslev Gymnasium, Støvring Gymnasium, Frederikshavn Gymnasium, diverse grundskoler, UUVejledning, Studievalg Nord, AAU – Institut for Læring og Filosofi.
Yderligere information:
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http://ungtilung.net/?page_id=72
http://ntsnet.dk/projektboersen/projekter/ung-til-ung
Projektleder Ole Rokkjær, Aalborg Universitet: or@learning.aau.dk

Brobygning i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39
I forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39 benytter mange gymnasier lejligheden til
at invitere grundskolerne på brobygningsbesøg.
Yderligere information:


http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/brobygning

Brobygning i Ballerup Kommune
Deltagende institutioner: kommunens grundskoler, ungdomsuddannelser,
uddannelser samt nogle af kommunens større virksomheder.

videregående

Baggrund: Ballerup Kommune har besluttet at arbejde med progression og overgange i
uddannelsessystemet med fokus på ung til ung-formidling. Samarbejdet faciliteres og koordineres
af en konsulent i Ballerup Kommune.
Yderligere information:


Janne Schwaner, Skoler og Institutioner, Ballerup Kommune: jsw@balk.dk
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Bilag 2: Program for de to workshops
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Bilag 3: Deltagere på de afholdte workshops
Thisted, den 26. august 2014
Oplægsholder om brobygning: Bjarning Grøn, Viborg Katedralskole
Østre Skole:







Morten Hilligsøe, bio, geo, fys/kemi, mat
Annie Tved Christensen, bio, fys/kemi, mat
Gitte Femhøj, bio, geo, dan, idr
Alex Olesen, bio, geo, fys/kemi, mat, idr, madk
Tage Leegaard, bio, geo, fys/kemi, mat, samf
Michael Kristensen, bio, geo, mat, samf

Hurup Skole:


Lise Bjerg Knudsen, viceskoleleder

Teknisk Gymnasium Thisted:



Jakob Moser, bio, biotek
Lars Rask Mortensen, tekn

Thisted Gymnasium:
















Henrik Andreasen, fys, mat
Mads Lundbak Severinsen, fys, mat
Michael Søndergaard, fys, mat
Anne Juhl Lauridsen, kemi, mat
Bo Hove, mat, infotek
Flemming Pedersen, mat, fys
Pia Vigsø Lassen, kemi, bio
Lars-Jørn Pedersen, fys, kemi
Lisbeth Tavs Gregersen, kemi, mat
Carsten Humlum, bio, idr
Curt Lerche Olsen, kemi, fys
Torben Schack Iversen, geo, samf
Lars Madsen, geo, idr
Mikkel Røjle Bruun, geo
David Pind Jessen, bio, geo
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NTS Nordjylland:


Rune Therkildsen (Thisted Gymnasium, bio, samf)

Roskilde, den 4. september 2014
Oplægsholder om brobygning: Lise Grønlund Jensen, Nørre Gymnasium
Gadstrup Skole:



Rikke Therkelsen, nat/tek
Lena Paysen, nat/tek, bio

Tjørnegårdsskolen:



Nils Nørbo
Signe Nabe-Nielsen, viceskoleleder

Trekronerskolen:


Tommy Rasmussen

Roskilde Gymnasium:





Katja Wigh, kemi
Peter Fristrup, mat
Torben Geilman, mat, fys
Lisbeth Jakobsen, uddannelsesleder

NTS København:


Niels Vinther (Egedal Gymnasium)
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Bilag 4: Arbejdsspørgsmål anvendt i de to workshops
1) Hvordan inddrager du UBU i din naturfagsundervisning?
Tag en bordrunde, og brug hver 2 minutter til at fortælle de andre i gruppen om, hvordan
undervisning i bæredygtighed indgår i dine naturfagstimer.
Giv konkrete eksempler.
Notér jeres svar på de BLÅ papstykker undervejs.
2) Hvilke forventninger har I til hinandens undervisning i bæredygtighed?
På baggrund af det, I lige har hørt hinanden fortælle, drøftes jeres gensidige forventninger til
undervisningen i bæredygtighed på henholdsvis grundskolen og gymnasiet.
Giv konkrete eksempler på det, I forventer af hinandens undervisning.
Giv konkrete eksempler på ting, der ikke stemmer overens med det forventede.
Notér jeres svar på de GULE papstykker undervejs.

3) Hvilke udfordringer er I stødt på i overgangen fra grundskole til gymnasium/HTX – set i relation
til undervisningen i bæredygtighed?
Giv konkrete eksempler på udfordringer, som eleverne oplever.
Giv konkrete eksempler på udfordringer, I som undervisere oplever.
Notér jeres svar på de GRØNNE papstykker undervejs.

4) De farvede papstykker hænges op i klynger, hver farve for sig. Herefter bytter de to grupper
plads.
Brug 2 minutter på at læse, hvad de andre har noteret på deres papstykker.
Herefter går I videre med næste spørgsmål.

5) Hvilke anbefalinger og løsninger har I til at opnå en bedre overgang mellem grundskolen og
gymnasiet/HTX i relation til undervisningen i bæredygtighed?
Tag udgangspunkt i det, I har diskuteret, samt det, de andre har skrevet.
Giv konkrete anbefalinger, gode råd samt løsningsforslag.
Notér jeres svar på de RØDE papstykker undervejs.
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6) Hvordan styrker vi elevernes interesse for bæredygtig udvikling?
Del dine konkrete idéer og forslag til, hvordan elevernes interesse for bæredygtig udvikling kan
styrkes.
Giv konkrete eksempler på ting, du ved virker.
Notér jeres svar på de PINK papstykker undervejs.
7) I skal nu udvikle et konkret brobygningsforløb med UBU som omdrejningspunkt.
Beskriv det helt konkret, men i store træk.
Tag udgangspunkt i, hvad der vil fungere bedst på og med jeres skoler.
Jeres forslag skal fremlægges for de andre grupper. Skriv ned/illustrér gerne på vedlagte papir.
Overvej følgende:
 Hvilke(n) type(r) brobygningsforløb vil passe bedst på jeres skoler? Hvorfor?
 Hvordan skal det helt konkret forløbe? (Hvornår, hvor længe, hvordan?).
 Hvad skal det omhandle? (Emne, tema, vinkel).
 Hvilke fag eller forløb skal indgå?
 Hvilke praktiske øvelser skal indgå?
 Hvem skal involveres i forløbet – og i planlægningen? (Ledelse, UU, elever mv.).
 Hvilket klassetrin skal det tilbydes til?
 Hvilke eksterne parter kunne evt. tænkes ind som samarbejdspartnere? (Eksterne
læringsmiljøer, virksomheder, højere læreranstalter mv.).
 Hvordan kan det passes ind i skolens årsplan – og evt. andre udadvendte aktiviteter?
 Hvad skal det primære udbytte være? Hvad er jeres succeskriterier?
Overvej desuden:
 Hvordan skal det finansieres?
 Hvordan skal det formidles til relevante lærere og elever?
 Hvordan får man kolleger og ledelse med på idéen?
 Hvilke udfordringer tror I, det vil møde? Og hvordan vil I imødegå dem?
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