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1. Indledning 
Masseeksperimentet er et citizen-science-projekt1, hvor elever fra skoler i hele Danmark bidrager til at 

indsamle data til et eksperiment, der relaterer til elevernes hverdag. Masseeksperimentet 2021 satte fokus 

på indeklima og trivsel og havde til formål at engagere eleverne i naturfagsundervisningen, dels ved at de 

selv kunne få en ’stemme’ i forhold til deres undervisningsmiljø og arbejde med naturvidenskabelig 

arbejdsmetode, og dels ved at forskere skulle bruge resultaterne af deres arbejde til at skabe ny viden om 

indeklima på danske skoler2. Til Masseeksperimentet 2021 var der tilmeldt 26.930 elever fra 0. klasse til 

3.g fordelt på 1.200 klasser og 330 skoler. Masseeksperimentet 2021 er udviklet af Astra i samarbejde 

med forskere fra DTU og finansieret af Realdania.  

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) har evalueret Masseeksperimentet 2021. Formålet 

med evalueringen har været at undersøge de naturfaglige potentialer i Masseeksperimentet 2021 set fra 

et elevperspektiv. Evalueringen undersøger følgende overordnede områder: 

1. Engagement og handlekompetence hos eleverne. Fremmer elevernes deltagelse i 

Masseeksperimentet 2021 deres engagement i naturvidenskab og deres mulighed for at handle 

på ny viden?  

2. Elevernes oplevelse af Masseeksperimentet 2021 som kompetenceorienteret 

naturfagsundervisning. Fremstår problemstillingerne autentiske for eleverne, oplever eleverne 

ejerskab til problemstillingen, og er undervisningen elevstyret? 

Evalueringen tager udgangspunkt i elever i udskolingen, dvs. 7. - 9. klassetrin og er gennemført i november 

- december 2021.  

I næste kapitel sammenfattes de væsentligste resultater af evalueringen, og rapporten kommer med 

anbefalinger til, hvad Masseeksperimentet kan have fokus på fremover. Dernæst præsenterer vi 

evalueringens metoder og begreber, og derefter følger analysen af de indsamlede data. I det følgende 

afsnit beskriver vi kort Masseeksperimentet 2021. 

1.1 Om Masseeksperimentet 2021 

Masseeksperimentet har eksisteret i mere end 10 år. Det overordnede formål med Masseeksperimentet er 

at give eleverne en oplevelse af at deltage i virkelig forskning, at afprøve naturvidenskabelig arbejdsmetode 

og at give dem viden om naturfaglige emner3. Eleverne bliver dermed en del af et større forskningsprojekt 

og er med til at skabe ny viden og resultater om forskellige naturfaglige emner.  

                                              
1 Folkeskolen.dk, “Citizen Science og kompetenceorienteret naturfagsundervisning på et sølvfad”, 2021 
2 www.masseeksperiment.dk 
3 https://masseeksperiment.dk/masseeksperiment-som-koncept/ 
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Masseeksperimentet som koncept har den naturvidenskabelige arbejdsmetode som et centralt element.  I 

Masseeksperimentet er hypotese og det eksperimentelle design fastlagt af forskerne, men eleverne får 

mulighed for at komme på banen, når de arbejder med indsamling, observation, registrering og analyse af 

data. Masseeksperimentet lægger i materialet til lærerne op til, at arbejdet kan tilrettelægges som 

kompetenceorienteret undervisning, der med den rette stilladsering fra lærerens side er kendetegnet ved 

autentiske problemstillinger, ejerskab til problemstillingen og elevstyret undervisning4.  

Masseeksperimentet 2021 var designet som en interventionsundersøgelse, hvor eleverne skulle undersøge 

indeklimaet i klassen på to forskellige dage. På dag 1 skulle eleverne blive i klassen og ikke lufte ud i 

frikvarteret inden lektionen, hvor de skulle foretage målingerne. På dag 2 skulle eleverne være udendørs, 

og der skulle luftes ud i klassen i frikvarteret inden målingerne. Under selve lektionen, hvor eleverne 

gennemførte målingerne, skulle eleverne blive i klassen, og vinduer og døre skulle være lukket. De to dage, 

hvor eleverne skulle gennemføre målingerne, skulle ligge med en uges mellemrum.  

I eksperimentet skulle eleverne på hver af de to dage foretage seks forskellige fysiske målinger i 

klasselokalet (se målinger beskrevet nedenfor) og deltage i en trivsels- og koncentrationstest. Hver tilmeldt 

klasse modtog inden eksperimentet et materialekit med materialer til at gennemføre de forskellige 

målinger. Med materialekittet fulgte også en protokol (elevvejledning), der beskriver, hvordan de 

forskellige målinger skulle gennemføres. I vejledningen er de anbefalede værdier også angivet. Desuden 

er der udviklet en lærervejledning og videoer, som introducerer eleverne til Masseeksperimentet og de 

forskellige målinger. Efter klassen havde gennemført målingerne, skulle resultaterne tastes ind i et 

elektronisk skema til Masseeksperimentet.  

                                              
4 Viden om kompetenceorienteret naturfagsundervisning, 2021, Børne og undervisningsministeriet, EMU 
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Udover de fysiske målinger og koncentrations- og trivselstest havde 

hver klasse mulighed for at tilmelde sig ekstra eksperimenter. Desuden 

har Masseeksperimentet udviklet undervisningsmateriale, som lægger 

op til, at klassen kunne arbejde med målingerne fra 

Masseeksperimentet i et længere undervisningsforløb. Til det har de 

bl.a. udviklet handlekataloget, som havde til formål at understøtte, at 

eleverne kunne forholde sig til deres målinger og reflektere over, 

hvordan de kunne forbedre indeklimaet i klassen.  

Masseeksperimentet har igennem mere end 10 år været en del af 

Naturvidenskabsfestivalen, som afholdes i uge 39, hvor det har passet 

ind i temaet for festivalen.5 I 2021 stod Masseeksperimentet for første 

gang uden for festivalen, og var tidsmæssigt placeret nogle uger efter 

Naturvidenskabsfestivalen. Det betyder, at Masseeksperimentets 

rammer er blevet ændret i 2021. Det er væsentligt at have for øje, når 

man læser evalueringen, da det kan være nyt for nogle lærere at skulle stilladsere Masseeksperimentet 

som selvstændigt undervisningsforløb.  

                                              
5 www.naturvidenskabsfestival.dk/ 
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1.1.1 Særlige rammer under Masseeksperimentet 2021 

Masseeksperimentet forløb under efteråret 2021, hvor Covid-19 stadig var betegnet som en 

samfundskritisk sygdom.6 Hele efteråret var generelt præget af Covid-19, som bl.a. medførte 

hjemsendelser af årgange/klasser, restriktioner og en meget mere omskiftelig hverdag, end der normalt 

er i folkeskolen. Samtidig havde nedlukningen inden sommerferien store konsekvenser for trivsel7, som 

havde konsekvenser ind i skoleåret 2021/2022. Det er stadig ved at kortlægges i hvilket omfang Covid-19 

restriktioner og nedlukninger har påvirket folkeskolens elever, men det er bl.a. værd at nævne at 

afgangsprøverne ikke gennemføres i fuldt omfang.8 Dermed skal denne evaluerings fund også sættes ind i 

en kontekst, som har været præget af en meget anderledes skoledag for både lærere og elever. 

  

                                              
6 www.sum.dk 
7 www.ufm.dk 
8 www.folkeskolen.dk 
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2. Sammenfatning 
Masseeksperimentet 2021 har sat fokus på indeklima og trivsel og har haft til formål at engagere eleverne 

i naturfagsundervisningen, dels ved at de selv kunne få en ’stemme’ i forhold til deres undervisningsmiljø 

og arbejde med naturvidenskabelig arbejdsmetode, og dels ved at forskere skulle bruge resultaterne af 

deres arbejde til at skabe ny viden om indeklima på danske skoler9.  

Evalueringen har sat fokus på 7. - 9. klasses elevers perspektiv på Masseeksperimentet 2021. Formålet 

med evalueringen har været at undersøge elevernes engagement og handlekompetence relateret til deres 

arbejde med Masseeksperimentet 2021 og deres oplevelse af det som kompetenceorienteret 

undervisningen.  

Evalueringen viser, at elevernes engagement for at deltage i Masseeksperimentet varierer. Nogle synes, at 

det er spændende at deltage, mens andre synes, at det er kedeligt. De fleste elever er aktivt deltagende i 

gennemførelsen af det, men nogle elever lader andre elever tage styringen. Mange elever oplever, at de 

gennem deltagelse i Masseeksperimentet 2021 har fået ny viden om, hvordan de kan forbedre indeklimaet 

i klassen. Men det er ikke alle elever, der ser muligheder for at handle på denne viden. 

Når det drejer sig om elevernes perspektiv på Masseeksperimentet som kompetenceorienteret 

undervisning, peger evalueringen på, at indeklima fremstår som en autentisk problemstilling for de fleste 

af eleverne. De kan relatere til problemstillingen. Men det er ikke alle, der synes, at indeklima er lige 

relevant. Nogle synes, at det er meget relevant og håber, at klassens deltagelse i Masseeksperimentet kan 

være med til at gøre en forskel for klassens indeklima og bidrage med viden til forskerne, mens andre 

finder problemstillingen mindre vigtig. Samtidig er der forskel på, i hvilket omfang eleverne tager ejerskab 

til problemstillingen.  

Selve gennemførelsen af målingerne i Masseeksperimentet lægger ikke op til elevstyret undervisning. Men 

det betyder ikke, at undervisningen knyttet til Masseeksperimentet ikke kan være elevstyret. Det drejer 

sig i høj grad om, at læreren stilladserer undervisningen på en måde, der giver eleverne mulighed for at 

komme på banen og bidrage med deres perspektiver og idéer. Evalueringen viser, at lærerne bruger meget 

tid på at instruere eleverne i, hvem der skal gøre hvad og hvornår, og at der ikke er meget plads eller 

overskud til, at eleverne selv tager styringen.  

Med handlekataloget ønsker Masseeksperimentet at understøtte, at eleverne i et undervisningsforløb får 

mulighed for at forholde sig til deres målinger og reflektere over, hvordan de kan forbedre indeklimaet i 

klassen. Handlekataloget ligger dermed fint i tråd med intentionerne om kompetenceorienteret 

undervisning og muligheden for at styrke elevernes handlekompetence. Her peger evalueringen på, at 

handlekataloget ikke er blevet brugt i så høj grad, som der er blevet lagt op til fra Masseeksperimentets 

                                              
9 www.masseeksperiment.dk 
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side.  

Evalueringen viser, at handlekataloget har gjort den forskel, at elever, som har arbejdet med 

handlekataloget, i højere grad oplever Masseeksperimentet som vigtigt at deltage i, og som mere 

spændende at arbejde med, end de elever, som ikke har arbejdet med handlekataloget. På den anden side 

viser evalueringen, at elever, der har arbejdet med handlekataloget, ikke i højere grad har fået viden om, 

hvad de kan gøre for at forbedre indeklimaet, ligesom de heller ikke i højere grad oplever, at de har været 

med til at gøre en forskel eller at de som klasse har gjort noget for at forbedre indeklimaet i klassen. Med 

handlekatalogets repertoire af mulige handlinger for at forbedre indeklimaet er det en smule modstridende. 

Hertil kommer, at evalueringen ikke har mulighed for at uddybe, hvordan lærerne rent faktisk har anvendt 

handlekataloget.  

Evalueringen tyder på, at det har været et stort arbejde for lærerne at gennemføre Masseeksperimentet 

2021. Selve gennemførelsen af eksperimentet og især de seks forskellige fysiske målinger er i høj grad 

blevet gennemført som en meget lærerstyret undervisning. Denne høje grad af stilladsering er der fra 

Masseeksperimentets side ikke lagt op til, nærmere tværtimod. Det kunne tyde på, at der kunne være 

behov for at understøtte lærerne i deres rolle som facilitator fremfor instruktor. Samtidig er det første gang, 

at Masseeksperimentet er gennemført som et selvstændigt program uafhængigt af 

Naturvidenskabsfestivalen. Dermed er det første gang, at lærerne skulle tilrettelægge Masseeksperimentet 

som et selvstændigt undervisningsforløb uden festivalens tema og rammer. Man kunne forestille sig, at 

ikke alle lærere er vant til at planlægge et helt forløb omkring Masseeksperimentet. Det betyder, at 

Masseeksperimentets tema om indeklima ikke nødvendigvis er blevet gennemført som et decideret 

undervisningsforløb, men er kommet til at stå alene som et eksperiment uden refleksion. Dette sås bl.a. 

på en af skolerne, hvor eleverne der ikke deltog i målingerne, sad og læste om radioaktiv stråling imens, 

og det afspejles også i surveyen, hvor en relativ stor del af eleverne ikke er klar over, at de har arbejdet 

med indeklima. Man kunne forestille sig, at det i disse tilfælde har påvirket elevernes oplevelse af ejerskab 

for en autentisk problemstilling ved ikke at have arbejdet med problemstillingen, men kun have gennemført 

målingerne. 

Målingerne, som eleverne skulle gennemføre, blev udført med en høj grad af styring fra lærerens side. 

Samtidig tog selve målingerne ikke lang tid at gennemføre eller aflæse for eleverne, og der var meget 

ventetid mellem målingerne. Elevernes arbejde med og oplevelse af Masseeksperimentet er koblet til denne 

specifikke problemstilling om indeklima og disse specifikke målinger. Det kan imidlertid tænkes, at 

elevernes perspektiv på Masseeksperimentet, deres engagement og oplevede handlekompetence, deres 

perspektiver på og ejerskab til problemstillingen ville se anderledes ud med en anden problemstilling og et 

andet eksperimentdesign.  

Evalueringen har med sit design sat fokus på elevernes arbejde med at gennemføre Masseeksperimentet 

2021. Det har givet mulighed for at indhente viden om elevernes engagement og deres umiddelbare 
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oplevelser af Masseeksperimentet og indeklima som problemstilling. Det er dermed ikke en del af 

evalueringen at undersøge elevernes perspektiv på Masseeksperimentet og indeklima som problemstilling 

efter at resultaterne fra det landsdækkende eksperimentet er offentliggjort. Masseeksperimentet 

offentliggør resultaterne af det landsdækkende eksperiment i marts 2022 og har bl.a. udviklet en film til 

eleverne, som præsenterer resultaterne af eksperimentet.10 Det kunne have været interessant at supplere 

denne evaluering med f.eks. interviews med eleverne på et tidspunkt, hvor de har haft mulighed for at 

forholde sig til og diskutere resultaterne af det landsdækkende eksperiment. Hvad ville det betyde for 

elevernes engagement og perspektiv på indeklima som problemstilling? 

2.1 Opmærksomhedspunkter 

I det følgende præsenterer vi en række opmærksomhedspunkter, som Masseeksperimentet kan tage med 

i den fremtidige planlægning og gennemførelse. Masseeksperimentet 2021 har i høj grad lagt op til, at 

eleverne nøje skulle følge vejledningen til de forskellige målinger i eksperimentet. Evalueringen viser, at 

lærerne har haft travlt med at have overblik over og at holde styr på de forskellige målinger, som eleverne 

skulle gennemføre forskellige steder og på forskellige tidspunkter i klassen. Der har ikke været overskud 

eller plads til, at eleverne skulle komme på banen. Der er selvfølgelig et behov for en ensartethed i de 

gennemførte målinger, men spørgsmålet er, om Masseksperimentet i fremtidige eksperimentdesigns kunne 

lægge op til større frihedsgrader i de gennemførte eksperimenter.  

➢  Hvordan kan Masseeksperimentet tilrettelægges, så lærere og elever får større handlefrihed i 

gennemførelsen af eksperimentet? 

Masseeksperimentet har ambitioner om, at undervisningen, som relaterer til eksperimentet, tilrettelægges 

som kompetenceorienteret undervisning. Herved bliver det relevant at forholde sige til lærerne, det nye 

format og hvordan dette kan faciliteres fra Masseeksperimentets side. 

➢  Hvordan kan Masseeksperimentet gøre undervisningen omkring problemstillingen nemmere for 

læreren at tilgå, og strukturere uden det kræver en så høj grad af lærerstyring? 

➢  Hvordan kan Masseeksperimentet hjælpe læreren til at have en mere faciliterende rolle? 

➢  Hvordan kan den valgte problemstilling være med til at understøtte Masseeksperimentet som 

kompetenceorienteret undervisning?  

➢  Hvordan kan eksperimentet være mere presserende i elevernes verden, samtidig med at formatet 

bibeholdes?  

                                              
10 Se www.masseeksperiment.dk 
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3. Metode 

Evalueringen består af to delundersøgelser: dels en kvalitativ undersøgelse med brug af observationer og 

interviews med elever og dels en kvantitativ undersøgelse med brug af en survey til eleverne (se figur 1). 

Hvor den kvalitative undersøgelse er gennemført under elevernes deltagelse i Masseeksperimentet, er den 

kvantitative undersøgelse gennemført efter elevernes deltagelse i Masseeksperimentet. 

 

Figur 1: oversigt over evalueringens formål, metode og de indsamlede data 

3.1 Definition af begreber - hvad ser vi efter? 

Både den kvalitative og den kvantitative undersøgelse tager afsæt i evalueringens formål, hvor begreberne 

engagement, handlekompetence, kompetenceorienteret undervisning, autentiske problemstillinger, 

ejerskab og elevstyret undervisning står centralt. I dette afsnit beskriver vi, hvordan vi definerer disse 

begreber, hvad vi kigger efter i observationerne, og hvad vi spørger til i interviewene og i surveyen. 

3.1.1 Engagement  

Når denne evaluering undersøger elevernes engagement, er det nødvendigt at forstå begrebet og hvordan 

det hænger sammen med beslægtede ord som interesse og motivation. Det gør det relevant at definere 

disse tre begreber, men også at have for øje at de overlapper hinanden og er afhængige af hinanden.  
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Engagement kan forstås som: Et individs eller en gruppes kognitive, affektive og adfærdsmæssige 

respons til den kontekst, de deltager i, og som afspejler deres overbevisning om muligheder for deltagelse. 

Engagement tager højde for de faktorer ved en situation, som er afgørende for, om det er muligt deltage11. 

Interesse kan forstås som: En situationel interesse eller en individuel interesse. Når en given situation 

vækker en elevs interesse i en kortere eller længere periode, kan interessen betragtes som en proces, frem 

for en tilstand. Dette kan betegnes som situationel interesse - “at blive interesseret”. Individuel interesse 

kan forstås som en vedvarende tilstand, som er rettet mod specifikke objekter - “at man er interesseret i 

noget.”12 

Motivation kan forstås som: Værende relationelt og kontekstuelt konstitueret. Motivation er en intention 

om at engagere sig i handlinger, som stemmer overens med en interesse. Dermed er motivation med til at 

skabe mening og motiver for involvering og handlinger13. 

Derved kan de tre begreber altså forstås i en sammenhæng, hvor den ene del leder til den næste, eller 

tilbage til den anden (se figur 2). Når vi forstår engagement som defineret ovenfor, betyder det, at vi i 

evalueringen ser efter, hvordan eleverne reagerer på Masseeksperimentet som kontekst. Og her kan 

eleverne allerede have en interesse for naturfag eller for Masseeksperimentet og dermed være motiveret 

og engageret fra starten. Der kan også opstå engagement, som kan lede til enten motivation eller interesse. 

 

Figur 2: sammenhæng mellem begreberne engagement, interesse og motivation 

                                              
11 Troelsen, R. P., 2006, s. 5 
12 Troelsen, R. P., 2006, s. 4 
13 Pless, M., 2019, s. 4 - 5 og Troelsen, R. P., 2006, s. 5 
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Når evalueringen sætter fokus på elevernes engagement for at deltage i Masseeksperimentet, handler det 

om elevernes kognitive og adfærdsmæssige reaktion på det at kunne mestre opgaven. Vi ser efter tegn 

på, hvordan eleverne anskuer deres muligheder for at deltage i Masseeksperimentet, når de f.eks. får 

introduceret de målinger de skal foretage. Vi ser efter tegn på elevernes reaktion på konteksten, har 

eleverne lyst til at deltage? Er Masseeksperimentet noget de oplever ‘at kunne’? Er det på deres niveau? 

Byder Masseeksperimentets problemstilling ind i elevernes forståelsesramme? Og danner 

Masseeksperimentet en kontekst, som eleverne ser som mulig at deltage i? 

Hvis eleverne oplever, at de er engageret i Masseeksperimentet, herunder får en oplevelse af mestring af 

en opgave i forhold til et naturvidenskabeligt emne, kan det understøtte, at de fremadrettet vil føle større 

engagement for at deltage i andre naturvidenskabelige sammenhænge. Med andre ord, hvis eleverne 

oplever at være engageret i Masseeksperimentet, og at Masseeksperimentet er noget de kan mestre og vil 

deltage i, er der mulighed for at denne mestringsoplevelse vil understøtte et engagement i naturfag (som 

kontekst) generelt, eller skabe interesse eller motivation for naturfag generelt. 

Det er disse overordnede tanker, evalueringen tager afsæt i, når vi i analysen forholder os til svar i survey, 

interview og vores observationer af eleverne, og deres engagement for Masseeksperimentet. Eftersom 

engagement er kontekstbestemt og handler om muligheder eller oplevelsen af at kunne deltage, kan 

evalueringen ikke sige noget generelt om, hvorvidt elevernes engagement i naturfagene fremmes af 

Masseeksperimentet, men vi kan se på, om det er en oplevelse af mestring at deltage for eleverne, som 

dermed fremadrettet kan påvirke deres muligheder for at deltage i naturfagsundervisningen.  

3.1.2 Handlekompetence 

Handlekompetence er et andet centralt begreb, som denne evaluering sætter fokus på. Schnack definerer 

i 1993 handlekompetence på denne måde: “Udvikling af handlekompetence skal forstås som et 

dannelsesideal i et demokratisk perspektiv der indeholder forestillingen om samfundsborgere som kan og 

vil fungere som kvalificerede deltagere.”14 Hermed bringes handlekompetence ind i grundskolernes 

dannelsesideal, og i dag ses handlekompetence stadig som en del af dannelsesidealet for grundskolerne. 

Det hedder bl.a. i folkeskolens formålsparagraf stk. 2: “Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 

rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.”15 Og som Schnack skriver, så er 

handlekompetence en del af den demokratiske opdragelse. Det er netop ikke kun i det at handle, men også 

i at kunne tage stilling, at handlekompetencen udfolder sig: “Opdragelse til demokrati er altså opdragelse 

og kvalificering til deltagerrollen. Det er i dette lys begrebet handlekompetence skal ses”16. Det betyder, 

at handlekompetence bør stå centralt i undervisningen i folkeskolen og dermed også i 

                                              
14 Schnack, K., 1993, s. 7, citeret i Hetmar, V., 2011, s. 73 
15 Undervisningsministeriet, Folkeskolens formålsparagraf 
16 Schnack, K., 1998, s. 17, citeret i Carlsson, M. og Hoffmann, B., 2011, s. 119 
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naturfagsundervisningen. 

WHO har arbejdet videre med at operationalisere handlekompetence inden for en 

sundhedsuddannelseskontekst.17 WHO udfolder mere konkret, hvad det er eleven ‘skal kunne’ for at have 

handlekompetence. I evalueringen har vi taget afsæt i disse operationaliseringer og oversat dem til en 

naturfaglig undervisningspraksis, så det har været muligt at se efter tegn i interview, observationer og 

surveydata: 

Med handlekompetence bliver eleverne i stand til at: 

● tilgå og navigere i informationer og forstå naturvidenskabelige budskaber 

● være kritiske over for påstande om naturvidenskabelige emner og træffe velinformerede valg 

omkring disse problematikker. 

● tilegne sig viden om naturfag og anvende denne viden i nye situationer 

● kommunikere om emner vedrørende naturvidenskab18 

Når evalueringen ser efter tegn på handlekompetence, spørger vi til elevernes forståelsesramme af 

problemstillingen, hvor relevant de finder den, og hvordan eller om de kan og vil bruge den viden de får 

igennem Masseeksperimentet.  

3.1.3 Kompetenceorienteret naturfagsundervisning 

Evalueringen undersøger også Masseeksperimentet som kompetenceorienteret naturfagsundervisning.  Her 

forstås idealet for kompetenceorienteret naturfagsundervisning ud fra tre parametre: “autentiske 

problemstillinger, ejerskab og elevstyret aktivitet.” Det bliver derfor relevant at undersøge disse tre 

delelementer nærmere. Selve gennemførelsen af Masseeksperimentet lægger ikke op til elevstyring, fordi 

eksperimentet er designet på forhånd og det for eleverne handler om at gennemføre eksperimentet som 

beskrevet. Men under observationerne, blev det tydeligt, at det var væsentligt at sætte fokus på lærerens 

rolle i undervisningen.  

Fra Undervisningsministeriets vidensnotat om kompetenceorienteret undervisning fremgår det, at læreren 

skal ses som en facilitator fremfor en instruktor. Læreren skal facilitere processen - arbejdet med den 

autentiske problemstilling - og dermed rammesætte undervisningen på en måde, så eleverne bliver de 

styrende: “Det indebærer, at læreren stilladserer elevernes undersøgelsesprocesser og igangsætter 

dialoger uden selv at have en styrende rolle.”19 Det er ikke lærerens rolle at præcisere alt, hvad eleverne 

skal gøre, og dermed lave en høj grad af stilladsering, men derimod sikre, at der er nok stilladsering til, at 

                                              
17 Okan, O., Paakkari, L. og Dadaczynski, K., 2020, s. 1 
18 Okan, O., Paakkari, L. og Dadaczynski, K., 2020, s. 1 
19 Rambøll Management Consulting, VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Børne og 
undervisningsministeriet:”Viden om kompetenceorienteret naturfagsundervisning”, s. 8 
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eleverne stadig oplever progression. Med afsæt i denne forståelse giver det ikke mening at undersøge 

Masseeksperimentet som elevstyret undervisning, som det i udgangspunktet var formålet, men derimod 

at undersøge hvordan læreren stilladserer og faciliterer elevernes arbejde med Masseeksperimentet. 

Evalueringen tilføjede derfor et ekstra undersøgelsesspørgsmål omkring lærerens rolle, som først er 

afstedkommet efter analyse af observationerne. I evalueringen kigger vi derfor efter tegn på, hvordan 

læreren stilladserer Masseeksperimentet, og i hvilket omfang læreren formår at facilitere en proces, hvor 

eleverne har den styrende rolle.  

Foruden lærerens rolle er den autentiske problemstilling og elevernes ejerskab til problemstillingen også 

vigtige parametre for at gennemføre god kompetenceorienteret naturfagsundervisning. Den autentiske 

problemstilling har evalueringen undersøgt ved at se på, hvordan problemstillingen opleves af eleverne. 

Det har været med udgangspunkt i undren omkring deres oplevelse af, hvad de synes om problemstillingen. 

Er den vigtig? Er det spændende? Er det relevant for dem? Hvad er deres adfærd omkring målingerne - 

leger de med instrumenterne? Kommenterer de på deres målinger? Virker de til at være interesseret? 

Når evalueringen har undersøgt, om eleverne oplever ejerskab til problemstillingen og deres målinger i 

Masseeksperimentet, har det været med udgangspunkt i at undersøge, om eleverne faktisk oplever, at det 

vedrører dem - hvem er de med i Masseeksperimentet for? Dem selv - fordi en lærer siger det? Hvem skal 

bruge deres data - er det til klassen, for at blive klogere, eller er det for at indsende data til forskerne? Og 

gør det nogen forskel, at de er med? Taler de sammen om deres målinger?  

3.2 Den kvalitative undersøgelse - interviews og observationer 

I den kvalitative undersøgelse er der i november 2021 gennemført besøg i fire klasser på fire forskellige 

skoler fordelt geografisk på tre forskellige regioner. Der er gennemført besøg i en 7. klasse, to 8. klasser 

og en 9. klasse. I en af 8. klasserne er besøget gennemført på eksperimentets dag 1, i 7. klasse og i den 

anden 8. klasse er besøget gennemført på eksperimentets dag 2, mens besøget i 9. klasse er gennemført 

efter klassen har gennemført målingerne og nu skulle fremlægge deres målinger og resultater for hinanden. 

I hver klasse er der først gennemført observationer af undervisningen, og dernæst er to grupper á ca. 4 

elever blevet interviewet. Det skal bemærkes, at observationer og interviews i tre af de fire klasser er 

gennemført før klasserne har samlet op på deres målinger. Det betyder, at observationer og interviews 

primært indhenter viden om elevernes umiddelbare oplevelse af at deltage i Masseeksperimentet.  

De fire klasser er rekrutteret til undersøgelsen gennem lærernes tilmelding til Masseeksperimentet. Ved 

tilmelding kunne lærerne angive, om de var interesseret i at deltage i ekstra eksperimenter og 

undersøgelser, herunder om de var interesseret i at deltage i evalueringen og den kvalitative undersøgelse. 

NEUC kontaktede de 19 lærere, der havde tilkendegivet, at de var interesseret i at deltage i evalueringen. 

Det lykkedes at indgå aftale med i alt fire lærere fra fire forskellige skoler om at komme på besøg i en 
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klasse under elevernes deltagelse i Masseeksperimentet og observere undervisningen og gennemføre 

gruppeinterviews med eleverne. Rekruttering af elever til interviews er foregået på forskellig vis. I en klasse 

har læreren forud for besøget udvalgt elever til interview, mens udvælgelse af elever til interviews i de tre 

andre klasser er sket i dialog mellem lærer og NEUC-konsulent under besøget. 

Der er udarbejdet observations- og interviewguide, som tager udgangspunkt i evalueringens 

undersøgelsesspørgsmål. Observationerne er foregået ved, at en NEUC-konsulent har været til stede i 

undervisningen og observeret og noteret, hvad eleverne har gjort og sagt i undervisningen. 

Gruppeinterviewene er gennemført enten i slutningen af eller umiddelbart efter de to lektioner. 

Interviewene har varet mellem 15 - 25 min. Noterne fra observationerne er efterfølgende renskrevet og 

tematiseret ud fra undersøgelsesspørgsmålene. Interviewene er optaget, og efterfølgende er 

lydoptagelserne lyttet igennem, og centrale citater er udskrevet i deres fulde længde. Der er foretaget en 

tematisk analyse af både observationer og interviews. Den tematiske analyse tager udgangspunkt i 

evalueringens undersøgelsesspørgsmål.  

3.3 Den kvantitative undersøgelse - survey 

Den kvantitative undersøgelse er tilrettelagt som en elektronisk survey til alle elever i udskolingen, der har 

deltaget i Masseeksperimentet. Surveyen tager udgangspunkt i evalueringens undersøgelsesspørgsmål og 

består af primært lukkede spørgsmål og enkelte åbne spørgsmål (bilag 1).  

Masseeksperimentet har sendt link til survey til alle udskolingslærere i slutningen af november 2021 og har 

bedt lærerne om at lade deres elever besvare surveyen. 571 elever har besvaret surveyen. Surveyen er 

udsendt til alle deltagende udskolingsklasser, hvilket udgør 310 udskolingsklasser, af de 729 klasser der 

har gennemført. Det er vanskeligt at udregne en svarprocent, da vi ikke kender det præcise antal 

deltagende elever.  

Udover antallet af respondenter er det relevant at se på skævheder i populationen og i respondentgruppen. 

Hele 342 ud af de 571 respondenter er fra 8. årgang. Det betyder, at 8. årgang er overrepræsenteret, og 

det vidner om en vis skævvridning i populationens repræsentativitet. I analysen af data er der kun 

medtaget respondenter, som har gennemført hele surveyen, og evalueringen har ikke undersøgt eller taget 

højde for frafald gennem surveyen. Disse forbehold skal medregnes i analysen af respondenternes svar.  

Endnu et element som påvirker repræsentativiteten er respondenternes fortolkningsramme af 

spørgsmålene. Dette behandles i afsnit 3.4 i lyset af, at det er børn/unge under 18 år, der er respondenter 

i evalueringen. 
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3.3.1 Signifikanstest  

Der er i evalueringen foretaget statistisk analyse af de data, som omhandler handlekataloget for at 

undersøge, om der er en signifikant positiv sammenhæng mellem elevernes oplevelse af engagement, 

indeklima som en autentisk problemstilling og ejerskab til problemstillingen samt deres handlekompetence, 

og det at have anvendt handlekataloget i undervisningen. Det er sket ud fra en tese om, at eleverne i 

højere grad ville opleve at kunne handle på den viden Masseeksperimentet har bibragt, at indeklima er en 

relevant og autentisk problemstilling og at have et større ejerskab over problemstillingen, hvis de havde 

brugt handlekataloget i undervisningen i klassen. Der er gennemført en Chi i anden (𝑋 ) test for at 

undersøge, om der er en signifikant sammenhæng mellem elevernes oplevelse af at kunne handle på den 

viden Masseeksperimentet har bibragt, at indeklima er en relevant og autentisk problemstilling og at have 

et større ejerskab over problemstillingen og brugen af handlekataloget. Testen er gennemført på relevante 

spørgsmålskategorier fordelt på respondenter, der enten har eller ikke har anvendt handlekataloget i deres 

undervisning. 

I denne statistiske analyse er de respondenter, som har svaret ‘ved ikke’, blevet sorteret fra. Det betyder, 

at 407 respondenters svar kan medregnes ud af de 571. Hvis vi beregner repræsentativitet på dette 

datagrundlag, skulle vi have haft mindst 198 respondenter, som havde brugt handlekataloget, for at det 

kunne anskues som repræsentativt. Men kun 116 respondenter har brugt handlekataloget, og det betyder, 

at signifikanstestene skal ses i dette lys, og ikke forstås som fuldstændig repræsentative for hele 

populationen. I bilag 2 er udregninger og formler vedlagt.  

3.4 Børn og unge under 18 år som respondenter 

Respondenter er i denne evaluering elever fra 7. - 9. klasse, og det betyder, at vi kan regne med, at de 

oftest er mellem 12 - 16 år. Når man bruger børn eller unge som respondenter, er alder en afgørende 

faktor for evnen til at besvare spørgsmålene. Dette gælder både i survey og i interview. Og selv i denne 

aldersgruppe bliver spørgsmål, som handler om andet end interviewpersonen selv, meget vanskelige for 

dem at svare på. Et andet vigtigt element at have opmærksomhed på er, at jo mere hypotetiske 

spørgsmålene bliver, jo vanskeligere er det for børnene at forstå dem, og de begynder at svare mere 

tilfældigt i sådanne tilfælde.20 Når man stiller holdningsspørgsmål, bliver det centralt, at spørgsmålene er 

formuleret enkelt, og gerne med et sprog eller en kontekst som børnene kan genkende.21  

Derfor har det i både interview og survey været relevant at formulere spørgsmålene enkle og konkrete, 

samtidig med at de ikke må komme til at afspejle en testsituation, eller en ‘gæt hvad læreren tænker’-

situation. På trods af disse overvejelser kan der være en vis tilfældighed i respondenternes svar, hvis nogle 

                                              
20 Andersen, D. og Kjærulff, A., 2003, s. 17 
21 Andersen, D. og Kjærulff, A., 2003, s. 19 
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spørgsmål har været for svære at forstå. Og jo yngre eleverne er, jo mere gør dette sig gældende. Dette 

kunne også observeres under interviewene, hvor der var stor forskel på, hvor meget eleverne sagde i 

gruppeinterviewene, og hvor reflekterede de var omkring deres deltagelse i Masseeksperimentet. Især 

interviewene med eleverne i 7. klasse bar præg af, at eleverne var mere stille og tilbageholdende. Selv om 

vi indledte interviewene med at sige, at der ikke var noget, der var rigtigt eller forkert at svare, gav 

interviewene alligevel indtryk af, at eleverne oplevede, at det var bestemte svar vi ledte efter, eller at nogle 

svar var bedre end andre svar.  
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4. Analyse 

I det følgende præsenterer vi analysen af data fra den kvalitative og den kvantitative undersøgelse. 

Analysen er struktureret ud fra evalueringens formål og undersøgelsesspørgsmål. For hvert spørgsmål 

præsenterer vi først den analytiske pointe, som sammenfatter analysen af data, der relaterer til 

undersøgelsesspørgsmålet. Dernæst uddyber vi den analytiske pointe med analyse af relevante data og 

præsenterer eksempler fra observationer og interviews, der illustrerer den analytiske pointe og de 

analyserede data.  

4.1 Elevernes engagement for at deltage i Masseeksperimentet 

 

 

Observation: Der er forskel på, hvor optaget eleverne er af at gennemføre de eksperimenter, de skal lave. 

Nogle elever er optaget af og seriøse omkring det. De forholder sig til vejledningen og er optaget af at 

gennemføre målingerne som beskrevet. Andre elever er ikke særligt optaget af det, de lader andre elever 

gøre arbejdet og laver ting, som ikke har noget med målingerne at gøre. Det sker typisk på lærerens 

opfordring, at eleverne forholder sig til deres målinger og om værdierne er over eller under de anbefalede 

niveauer. Det er de færreste elever, der uopfordret forholder sig til de målinger, de gennemfører. De fleste 

af eleverne er mest optaget af at få gennemført det eksperiment, de skal lave og at notere resultaterne. 

Interviews: Nogle elever synes, at det er spændende at være med i Masseeksperimentet, mens andre 

synes det er kedeligt. Nogle elever fremhæver det positive i, at de i Masseeksperimentet skal lave noget 

andet end det de plejer at lave og ikke blot sidde stille på deres stol, men også selv være aktive. Andre 

elever lægger vægt på, at de skal lave deres egne målinger, og at det er målinger, som skal bruges til 

noget lokalt i den enkelte klasse eller i det store eksperiment. Nogle elever ser ikke den store forskel 

mellem at være med i Masseeksperimentet og i den daglige undervisning. Det er et nyt emne, men de er 

vant til at lave eksperimenter/selv gennemføre forsøg.  

Survey: Som det ses af bilag 3, afspejler surveydata, at elevernes engagement for at deltage varierer. 

Det ses, at for både 7., 8. og 9. klasse svarer omkring 75 %, at de deltog aktivt i Masseeksperimentet, og 

ca. 50 % fra de tre trin oplevede, at det var spændende at deltage. I spørgsmålet om lyst til at deltage 

adskiller 7. klasse sig fra 8. og 9. klassetrin. Hvor der på 8. og 9. klassetrin er ca. 50 % der fik lyst til at 
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deltage, da de hørte om forsøget, er der på 7. klassetrin under 25 %. Dette kan bl.a. skyldes, at 8. og 9. 

klasse har deltaget i Masseeksperimentet før, men det kan også skyldes, at 8. og 9. klasse er udviklet mere 

kognitivt, og f.eks. bedre mestrer at tænke abstrakt.22   

 

 

 

  

                                              
22 www.webdoktorportal.dk 



 

 

Evaluering af Masseeksperimentet 2021 

                                                          21                                                                            neuc.dk 

4.2 Masseeksperimentet og elevernes mulighed for at handle på 

ny viden 

 

 

Observationer: Det er kun i begrænset omfang observeret, at eleverne forholder sig til og bruger den 

viden de får fra forsøgene. Det hænger naturligvis også sammen med, at observationerne i tre af klasserne 

er gennemført under elevernes gennemførelse af målingerne, hvor de endnu ikke har samlet op på de 

målinger, de har gennemført.  

Interviews: Mange elever oplever, at Masseeksperimentet har givet dem ny viden om indeklima, f.eks. at 

der er for varmt, og at det derfor kan være svært at arbejde i klassen. Enkelte elever vurderer, at 

Masseeksperimentet har givet dem viden om at arbejde med naturvidenskabelig metode. Eleverne oplever, 

at klassens målinger har givet dem viden, som de kan handle på, f.eks. ved at lufte ud. Nogle vurderer, at 

denne viden vil gøre en forskel for indeklimaet i klassen, mens andre vurderer, at det ikke vil komme til at 

få den store betydning. Nogle elever giver også udtryk for, at der er grænser for, hvad de som elever kan 

gøre for at ændre på noget.  

Survey: Surveydata peger på, at det er begrænset, hvor meget eleverne har handlet på den viden om 

indeklima, som de har fået gennem Masseeksperimentet (se bilag 4). Samtidig er der noget der tyder på, 

at det er begrænset, hvor meget eleverne i undervisningen efterfølgende har talt om klassens resultater, 

og hvordan klassen kan handle på disse resultater. Data viser, at en stor procentdel af eleverne ikke oplever 

at have arbejdet med indeklima udover under selve Masseeksperimentet, eller ikke ved om de har arbejdet 

med det. I så tilfælde vil eleverne måske opleve Masseeksperimentet som løsrevet fra den almindelige 

undervisning og have svært ved at se relevansen af det, og dermed heller ikke være bevidste om den 

eventuelle ny viden, de har fået, og hvordan og hvorfor de kan eller skal handle på den.  
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4.3 Indeklima - en autentisk problemstilling? 

 

 

Observationer: De fleste af eleverne er blot optaget af at gennemføre deres målinger og notere 

resultaterne. Der er kun observeret ganske få eksempler på, at eleverne forholder sig til og reflekterer over 

deres målinger.  

Interviews: De fleste af eleverne giver udtryk for, at de kan relatere til indeklima som problemstilling. 

Enkelte har dog svært ved det. Nogle synes, at det er vigtigt at beskæftige sig med, mens især eleverne i 

9. klasse ikke synes, at det er relevant.  

Survey: Der ses, at en meget høj procentdel, ca. 80 %, af eleverne i udskolingen, synes det er vigtigt at 

have et godt indeklima. Dermed ser det ud til, at de kan relatere til problemstillingen og finder den relevant, 

men på trods af dette, afspejler det sig ikke i ligeså høj grad, når eleverne bliver spurgt om de fandt det 

vigtigt at deltage i Masseeksperimentet. Her ses det, at kun ca. 50 % af 8. og 9. klasses elever finder det 

vigtigt at deltage, mens 7. klassetrin er helt nede på omkring 25 % (bilag 5). 
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4.4 Indeklima - oplever eleverne ejerskab til problemstillingen? 

 

 

Observation: Det har ikke været muligt at observere elevernes oplevelse af ejerskab. 

Interviews: Nogle elever giver udtryk for, at klassens deltagelse i Masseeksperimentet først og fremmest 

kan bidrage til at gøre en forskel for indeklimaet i klassen, mens andre mener, at klassen primært har 

bidraget med data til forskerne. Andre mener, at det både kommer klassen og det store eksperiment til 

gode. Som tidligere vist, giver flere elever udtryk for, at indeklima er en relevant problemstilling, og at 

klassens deltagelse har bidraget med viden, som eleverne kan handle på. Der er dog også de elever, som 

ikke synes at indeklima er relevant, og derfor heller ikke tager ejerskab til problemstillingen.  

Survey: I surveydata ses det, at lidt mere end 50% af eleverne oplever, at de ved at deltage i 

Masseeksperimentet er med til at gøre en forskel (bilag 6). Over 75 % af eleverne vurderer, at de er med 

i Masseeksperimentet for at undersøge klassens indeklima, men ca. 70 % mener, at det er forskernes data. 

Dette kan betyde, at eleverne forstår problemstillingen, men ikke nødvendigvis tager ejerskab til den. Om 

eleverne oplever, at de er med til at gøre en forskel, fordi forskerne kan bruge deres data, eller fordi de 

kan ændre på klassens indeklima, og dermed deres hverdag, er ikke uddybet i disse surveyspørgsmål. 
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4.5 Læreren som facilitator 

 

 

Observationer: Det kræver meget overblik og styring fra lærerens side at sørge for, at alle målinger 

bliver gennemført korrekt. I observationerne kan vi se, at lærerne stilladserer elevernes gennemførelse af 

målingerne, og at det oftest er på lærerens initiativ, hvis eleverne kommenterer deres målinger.  

Interview og survey: Som det fremgik af de metodiske overvejelser, er dette undersøgelsesspørgsmål 

først afstedkommet efter analyse af observationerne, og der er derfor ikke data fra survey eller interview, 

som understøtter denne analytiske pointe.  
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4.6 Handlekataloget - et undervisningsmateriale  

Fra Masseeksperimentets side er der lagt op til, at eleverne skal arbejde med handlekataloget i forbindelse 

med deres deltagelse i Masseeksperimentet. I det følgende undersøger evalueringen, om handlekataloget 

i højere grad understøtter elevernes udvikling af engagement, deres oplevelse af problemstillingen som 

autentisk og ejerskab samt deres udvikling af handlekompetence. Dette gøres ved at undersøge forskellen 

på elevernes oplevelser, ved at sammenligne surveydata fra elever der har anvendt handlekataloget med 

elever der ikke har anvendt handlekataloget. 

For at undersøge om der er signifikant sammenhæng, er der lavet en bivariat analyse af sammenhængen, 

ved at lave en Chi i anden (𝑋 ) test på surveydata.  

 

 

 

Fra surveydata ses det, at der er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet med 

handlekataloget og deres oplevelse af, hvor spændende det har været at deltage i Masseeksperimentet 

(bilag 2). Det ses også, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet 

med handlekataloget og deres oplevelse af at have været aktivt deltagende i Masseeksperimentet (bilag 

2).  

 

 

Fra surveydata ses det, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet 

med handlekataloget og deres oplevelse af vigtigheden af et godt indeklima på skolen (bilag 2). Det ses 

også, at der er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet med handlekataloget og 

deres oplevelse af vigtigheden af at deltage i Masseeksperimentet (bilag 2). 
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Fra surveydata ses det, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet 

med handlekataloget og deres oplevelse af, om de er med i Masseeksperimentet for at undersøge 

indeklimaet i deres klasse/på skolen og deres arbejde med handlekataloget (bilag 2). Det ses også at der 

ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet med handlekataloget og deres 

oplevelse af at gøre en forskel, når de deltager i Masseeksperimentet. 

 

 

 

 

 

Fra surveydata ses det, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet 

med handlekataloget og deres oplevelse af at have fået viden om, hvordan de kan forbedre indeklimaet, 

f.eks. at de har læst handlekataloget. Det ses også, at der ikke er en signifikant sammenhæng mellem det, 

at eleverne har arbejdet med handlekataloget og deres oplevelse af i klassen at have talt om, hvordan de 

kan forbedre indeklimaet (bilag 2). Endvidere ses ikke en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne 

har arbejdet med handlekataloget og deres oplevelse af i klassen at have arbejdet med, hvordan de kan 

forbedre indeklimaet (bilag 2), f.eks. at de har lavet et skema for udluftning eller sat tæpper på væggene. 
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Der er heller ikke en signifikant sammenhæng mellem det, at eleverne har arbejdet med handlekataloget 

og deres oplevelse af at have tænkt over, hvordan de kan forbedre indeklimaet hjemme (bilag 2). 

4.6.1 Afrunding 

Masseeksperimentet har også tidligere udviklet undervisningsmateriale, der knyttede sig til eksperimentet. 

Fra surveydata ses det, at relativt få elever har arbejdet med materialet (116 elever i survey). Ud fra 

survey kan det ikke ses, hvordan materialet i praksis er kommet i spil i undervisningen, men det er dog 

værd at bemærke, at kun 25 elever svarer ja til at have implementeret ideer fra handlekataloget. Resten 

svarer enten ‘nej’ eller ‘ved ikke’ på spørgsmålet om, hvorvidt de har arbejdet med handlekataloget. Det 

betyder, at ovenstående data skal ses i lyset af, at det ikke umiddelbart virker til, at de elever, der har 

arbejdet med handlekataloget, har arbejdet særligt dybdegående med det, og dermed har de ikke fået de 

tiltænkte læringsrefleksioner, som kataloget lægger op til. Surveydata tyder på, at handlekataloget ikke er 

blevet brugt i så høj grad, som det var tiltænkt. En anden årsag til, at der måske ikke er så stor en 

sammenhæng mellem brugen af handlekataloget og elevernes engagement, handlekompetence og 

oplevelser af problemstillingen kan være, at lærere, der ikke har brugt handlekataloget, har lavet 

undervisning, som i høj grad lagde op til handling og refleksion over egne og klassens vaner omkring 

indeklima. Og det vil betyde, at vi ikke kan se så store forskelle mellem elever, som har arbejdet med 

handlekataloget, og elever, som ikke har.  
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