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1. Sammenfatning 

Denne rapport er den sidste afsluttende opsamling på NEUCs evaluering af ‘Undervisningsforløb i 

Planetarium’. 

Rapporten redegør for den evaluering, som er gennemført i 1. halvår 2022, dvs. det som der i 

evalueringens overordnede design er benævnt som evalueringens Del 2. I rapportens to indledende 

afsnit (afsnit 2: Baggrund og afsnit 3: Metode) redegøres imidlertid også kortfattet for de 

evalueringsaktiviteter, der er gennemført som en del af evalueringens Del 1. Herudover er de 

anbefalinger fra evalueringens Del 1, som blev overdraget til projektet i forbindelse med statusmøde 

afholdt d. 28. januar 2022, gengivet i nærværende rapports opsamlende afsnit (afsnit 5: Konklusion 

og anbefalinger).     

Rapporten har to væsentlige indholdselementer fra evalueringens Del 2: Først en redegørelse for 

udvikling af to elevrettede spørgeskemaer (til henholdsvis mellemtrin og udskoling), og dernæst en 

afrapportering af de resultater, som har kunnet identificeres på baggrund af elevernes besvarelser. 

De vigtigste resultater af evalueringens Del 2 kan opsummeres således: 

● Eleverne på mellemtrinnet oplever i meget høj grad at have fået et stort fagligt udbytte, og 

eleverne oplever, at de lærer noget nyt ved deres deltagelse i undervisningsforløbet. 

● Eleverne i udskolingen oplever i høj grad at have fået et stort faglige udbytte, og eleverne 

oplever, at de lærer noget nyt ved deres deltagelse i undervisningsforløbet. 

● Eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen har generelt en positiv oplevelse ved at besøge 

Planetarium.  

● Elever på mellemtrinnet fremhæver særligt det faglige indhold og selve kuppelsalen som 

spændende. 

● For både mellemtrins- og udskolingselever ser det ud til, at de elever, som generelt synes 

rummet og planeterne er spændende, får styrket deres interesse og begejstring. Omvendt 

lader det til, at de elever, der generelt ikke synes rummet og planeterne er spændende, ikke 

i lige så høj grad får styrket deres interesse eller begejstring. 

● Af de åbne svar fra udskolingsspørgeskemaet fremgår det, at de elever, der allerede har en 

interesse for planeter og rummet, i højere grad får et fagligt udbytte af at besøge 

Planetarium. 

● Der er ikke forskel på elevernes oplevelse af fagligt udbytte eller niveau, selvom nogle elever 

har modtaget undervisning i emnet inden besøget, og andre ikke har. 
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2. Baggrund 

 

2.1 Planetarium som eksternt læringsmiljø 

Planetarium er et læringsmiljø, som er karakteriseret ved at have fokus på den nyeste viden 

indenfor astronomi og rumfart. Som eksternt læringsmiljø vil Planetarium gerne støtte lærere i at 

formidle denne viden til deres elever. Planetarium tilbyder derfor en række forskellige skoletilbud, 

hvis omdrejningspunkt er astronomi og rumfart, men hvor der samtidig tilstræbes en høj grad af 

tværfaglighed. Gennem aktiv læring er det Planetariums ønske at skærpe elevernes nysgerrighed 

for fysik, kemi og naturvidenskab og få det til at være en naturlig del af undervisningen. 

 

De mange skoletilbud, som tilbydes af Planetarium, fremgår af både skoletjenestens hjemmeside 

(https://www.skoletjenesten.dk/node/194/om) og Planetariums egen hjemmeside 

(https://planetarium.dk/skoler/). Den enkelte lærer kan her opsøge information om- og evt. booke 

sig ind på den aktivitet, som har relevans for netop hans/hendes klasse.    

 

Når eleverne sammen med deres lærer besøger Planetarium, har de i planetariebygningen konkret 

mulighed for at opleve stjernehimlen, galakser og planeter helt tæt på - både i Planetariums 

udstillingsområde, på rumrejser i planetariekuplen og/eller til foredrag om astronomi og rumfart.  

 

2.2 Projektets formål jf. Planetariums projektbeskrivelse 

Planetarium har ansøgt og fået bevilget midler fra Novo Nordisk Fonden til et nyt planetariesystem 

til planetariekuplen. Formålet med at etablere et nyt system er bl.a. ‘...at kunne formidle 

totaloplevelser i verdensklasse baseret på aktuelle forskningsresultater’ og ‘...at inspirere og 

undervise børn og unge, så de styrker deres viden, interesse og fascination af universet – og dermed 

senere vælger en naturvidenskabelig uddannelse’ (jf. projektets ansøgning til Novo Nordisk Fonden). 

I den forbindelse udvikler Planetarium 3 nye undervisningsforløb, som skal bidrage til 

læringsoplevelser, der styrker elevernes motivation og styrker den faglige fortælling. 

 

UNDERVISNING MED DET DIGITALE PLANETARIESYSTEM DIGISTAR 
Med det nye digitale planetariesystem Digistar får Planetarium de fleksible rammer, der skal til for at udvikle 
og målrette naturvidenskabelige undervisningsforløb til alle aldersgrupper i uddannelsessystemet på en ny 
og original måde. 
 
Understøtter den nationale naturvidenskabsstrategi og STEM-fagene 
Det er de færreste børn i Danmark, der har oplevet en helt uforstyrret stjernehimmel, observeret 
planeternes bevægelser over flere dage eller fået undervisning under Mælkevejens vrimmel. Med det nye 
digitale planetariesystem kan vi tage faglighed og visuel formidling til nye højder.  Vi kan tilpasse forløbene 
til de aktuelle læringsmål og problemstillinger. Desuden kan vi understøtte den nationale 
naturvidenskabsstrategi fra 2018, hvor flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen og 
vælge naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.   
 
Læringsoplevelser i en planetariekuppel styrker motivationen og den faglige fortælling 
Forskning viser, at undervisning og læringsoplevelser i en planetariekuppel er et helt unikt værktøj til at 
påvirke børn og unges sanser, afstandsbedømmelse og rumlige forståelse. (Eriksson, U et. al, 2014 og Yu, 
K.C., Sahami, K., & Dove, J., 2016). Den rumlige forståelse er helt central i de naturvidenskabelige og 
tekniske fag, når eleverne fx skal forstå, hvordan man beregner opsendelsen af en satellit eller optimerer en 
vindmølle.  (Yu, K.C., Sahami, K., & Dove, J., 2016). Børn og unges indlæring øges signifikant med den 

https://www.skoletjenesten.dk/node/194/om
https://planetarium.dk/skoler/
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omsluttende og holistiske oplevelse i et planetarium. Når kuppellærredet omslutter eleverne, og de rejser 
mellem planeterne og ser solsystemet i sin 3-dimensionelle helhed – åbner deres perception sig. (Eriksson, 
U et. al, 2014) 

Kilde: Ansøgning - Formidling i planetariekuplen s. 13 

 

2.2.1. Udvikling af nye undervisningsforløb 

Projektet udvikler følgende tre undervisningsforløb målrettet hhv. indskoling, mellemtrin, 

udskoling/ungdomsuddannelse: 

● Indskoling (0.-2. klasse): En rejse i vores solsystem 

Hvorfor er der liv på Jorden, og kan vi bo på andre planeter? Med et narrativ og et 

børneunivers skabes en fortælling, der visuelt iscenesætter vejret, klimaet og ikke mindst 

livet på Jorden i et astronomisk perspektiv.  

Formål: At gøre eleverne bevidste om, hvad der gør Jorden unik, og hvor heldige vi er at 

leve på den.  

 

● Mellemtrin (3.-6. klasse): I rummissionernes fodspor  

Hvad skal der til for at leve andre steder i rummet? Med en visuel og inddragende fortælling 

tages eleverne med på en STEM-rejse, der giver dem indblik i tidligere rummissioners 

umulige opgaver, der blev overvundet med videnskab, teknologi, ingeniørkunst og 

matematik. Vi lander på Månen, flyver hen over Mars og bygger en base der tager højde for 

alle udfordringer.  

Formål: At styrke elevernes naturvidenskabelige fantasi og kreativitet.  

 

● Udskoling/Ungdomsuddannelse (7.-10. klasse/1. g): Stråling, lys og liv  

Hvad betyder strålingen fra rummet for vores liv på Jorden? Eleverne rejser fra Big Bangs 

første lysglimt til Tycho Brahes supernova, med et kig ind i stjernerne og et dyk ned i det 

elektromagnetiske spektrum. Forløbet udvikles ud fra grundskolens arbejde med det 

fællesfaglige fokus. 

Formål: At uddanne eleverne i hvordan stråling påvirker liv og med STEM-fagene at finde 

løsninger på længere ophold i rummet.  

 

2.3 Evalueringens formål jf. NEUCs evalueringsdesign  

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) gennemfører en evaluering af de 3 

undervisningsforløb, som udvikles til det nye planetariesystem.  

 

Formålet med at evalueringen er: 

● at medvirke til at kvalificere udviklingen af undervisningsforløbene  

● at undersøge elevernes udbytte af undervisningsforløbene 

 

Evalueringen falder i to dele: 

● Del 1 gennemføres med henblik på den videre udvikling af de undervisningsforløb, som 

afvikles i Planetarium  
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● Del 2 gennemføres med henblik på at undersøge elevernes udbytte af de endeligt udviklede 

forløb 
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3. Metode 

I de følgende afsnit redegøres for de dataindsamlingsmetoder, som NEUC valgte at benytte i 

evalueringens Del 1 og Del 2 

  

3.1 Evalueringens Del 1 

3.1.1 Undervisningsforløb i Planetarium - elever 

Som en central del af evalueringens Del 1 gennemførte NEUC observationer og situerede 

elevinterviews i forbindelse med udvalgte testklassers besøg i Planetarium. Observationer og 

situerede elevinterviews blev gennemført en gang pr. trin (indskoling, mellemtrin, 

udskoling/ungdomsuddannelse) og omfattede hele besøget i Planetarium, dvs. et planetarieshow, 

filmen ’Rummet tur-retur’ samt en film specielt udvalgt til undervisningsforløbets tema. 

 

Af nedenstående tabel fremgår det, hvornår observation af de enkelte klassetrin fandt sted samt 

hvor mange elever, der indgik i dataindsamling i evalueringens Del 1. 

 

Tabel 1: Oversigt over kvalitativ dataindsamling - evalueringens Del 1  

Tidspunkt Trin Aktivitet Antal elever 

Uge 41 Indskoling 
(2. klasse) 
 

Observation af forløb 22 

Situerede interview  20 
(fordelt på 7 interview med 1-4 

deltagere) 

Uge 41 Mellemtrin 
(6. klasse) 

Observation af forløb 24 

Situerede interview 17  
(fordelt på 7 interview med 1-5 

deltagere) 

Uge 41 Udskoling 
(8. klasse) 

Observation af forløb 22 

Situerede interview 19 
(fordelt på 8 interview med 1-4 

deltagere) 

Uge 48 Ungdoms- 
uddannelse 

Observation af forløb 24 
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Situerede interview 16 
(fordelt på 4 interview med 4 
deltagere) 

 

NEUC udarbejdede for hvert trin (indskoling, mellemtrin, udskoling/ungdomsuddannelse) en 

forløbsspecifik observations- og interviewguide, som fokuserede på følgende gennemgående 

spørgsmål: 

● Hvordan er elevernes umiddelbare reaktion på film/show? 

● Hvordan er det faglige niveau ift. målgruppen? 

● I hvilket omfang får eleverne et fagligt udbytte?  

● I hvilket omfang imødekommer show og film de overordnede læringsmål? 

● I hvilket omfang skabes der fascination af rummet? 

● Hvordan opleves showet af eleverne? (Fagligt? Sjovt? Ligegyldigt?) 

● I hvor høj grad lykkes Planetarium med at vække og/eller understøtte elevernes interesse 

for rummet? 

 

Dataindsamlingsredskabernes konkrete udformning (observations- og interviewguides) fremgår af 
bilag 1-3. 
  
 
3.1.2 Undervisningsforløb og materiale - lærere 

I forbindelse med evalueringens Del 1 indsamlede NEUC også evalueringsdata fra de lærere, som 

har besøgt Planetarium med en klasse i perioden oktober-december 2021. Dette skete via et 

elektronisk spørgeskema, som blev distribueret til de pågældende lærere efter besøget i Planetarium 

(i alt 75 lærere fik tilsendt spørgeskemaet). Spørgeskemaet blev udviklet af NEUC i tæt dialog med 

projektet og udformet med henblik på at undersøge lærernes: forventninger til forløbet, anvendelse 

af materialer, vurdering af elevernes udbytte samt mulige anbefalinger til Planetariums videre 

udvikling af undervisningsforløbet. I spørgeskemaet blev der mere præcist sat fokus på følgende 

temaer/spørgsmål: 

● Baggrundsspørgsmål  

● Tilfredshed med informationsniveauet (før og under besøget) 

● Elevernes affektive udbytte (begejstring, interesse mv.) 

● Elevernes faglige/kognitive udbytte (specifikke læringsmål for hhv. indskoling, mellemtrin, 

udskoling/ ungdomsuddannelse) 

● Forberedelse af besøget (herunder evt. anvendelse af før-materiale til KOSMOS) 

● Opfølgning på besøget (herunder evt. anvendelse af efter-materiale til KOSMOS) 

● Vurdering af KOSMOS-materiale 

● Forbedringspotentialer (herunder ønsker til materialer) 

 

Spørgeskemaet blev inden distribution testet internt af testpersoner fra hhv. NEUC og Planetarium. 

Den konkrete udformning af det lærerrettede spørgeskema fremgår af bilag 4. 

 

Ved afslutning af projektets testfase blev data fra observationer og situerede interview syntetiseret 
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og videregivet til projektet i forbindelse med et statusmøde afholdt d. 28. januar 2022. Desuden fik 

projektet ved samme lejlighed overleveret data fra den gennemførte lærersurvey i form af en 

ukommenteret overbliksrapport indeholdende frekvenstabeller mv. (se bilag 5). Sidstnævnte rapport 

indgik også som datagrundlag for NEUCs anbefalinger til udvikling af Planetariums kommende 

forløbsspecifikke undervisningsmateriale. Det skal bemærkes, at NEUC jf. evalueringsdesignet 

oprindeligt havde til opgave at evaluere på lærernes anvendelse af forløbets 

undervisningsmaterialer. Da materialerne imidlertid ikke lå klar i efteråret 2021, blev NEUC og 

projektet enige om at redefinere opgaven, så NEUC på baggrund af gennemførte 

evalueringsaktiviteter i efteråret 2021 i stedet udarbejdede en række anbefalinger til udvikling af 

kommende undervisningsmaterialer. Den forholdsvis tidlige overlevering af evalueringens foreløbige 

fund tilbage i januar 2022 skete for at sikre, at resultaterne så tidligt som muligt kunne bidrage til 

at kvalificere projektets videre udviklingsforløb.  

 

I forbindelse med afslutning af evalueringens Del 1 har NEUC desuden overleveret selve 

spørgeskemaredskabet (til lærere) til projektet med tilhørende forslag om enkelte indholdsmæssige 

justeringer. Projektet har dermed selv mulighed for fremover at benytte spørgeskemaredskabet til 

dataindsamling og databehandling via egen platform. 

 

Hvad angår resultaterne fra evalueringens Del 1 gøres der her opmærksom på, at det alene er de 

overordnede anbefalinger, som gengives i nærværende rapport (se afsnittet: ’Anbefalinger’). For 

øvrige fund/delresultater fra evaluerings Del 1 henvises til det slideshow, som projektet fik 

præsenteret/tilsendt i forbindelse med statusmøde d. 28. januar 2022 (se bilag 6). 

 

3.2 Evalueringens Del 2 
 
3.2.1 Udvikling af elevrettede spørgeskemaer 

 
I forbindelse med evalueringens Del 2 blev der udviklet to elevrettede eftermålingsredskaber i 

form af elektroniske spørgeskemaer: 

● Spørgeskema til elever fra mellemtrinnet, dvs. elever fra 4.-6. klasse  

● Spørgeskema til elever fra udskolingen, dvs. elever fra 7.-9. klasse 

 

Begge redskaber blev udviklet med henblik på at undersøge elevernes udbytte af de udviklede 

forløb i Planetarium målt umiddelbart efter elevernes deltagelse. I de respektive spørgeskemaer 

blev der mere præcist sat fokus på følgende temaer/spørgsmål: 

● Baggrundsspørgsmål 

● Elevernes affektive udbytte (begejstring, interesse mv.) 

● Elevernes faglige/kognitive udbytte (læring, faglige niveau) 

 

I udviklingen af ovenstående redskaber var vi i NEUC særligt opmærksomme på respondenternes 

alder, som for mellemtrinnet typisk er børn i alderen 9-13 år, og for udskolingen børn i alderen 12-

17 år. Når børn/unge indgår som respondenter i fx en spørgeskemaundersøgelse eller et interview, 

er alder en afgørende faktor for evnen til at besvare spørgsmål. Med henvisning til Andersen & 
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Kjærulff (2003: 17-19) skal man i udformning af spørgsmål til børn/unge bl.a. være opmærksom på 

følgende: 

● Spørgsmål, som handler om andet end interviewpersonen selv, er vanskelige for børnene at 

svare på.  

● Jo mere hypotetiske spørgsmålene bliver, jo vanskeligere er det for børnene at forstå dem, 

og børnene begynder at svare mere tilfældigt i sådanne tilfælde.  

● Når man ønsker at stille børn holdningsspørgsmål, er det vigtigt, at spørgsmålene er 

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

NEUC tilstræbte derfor at formulere spørgsmål og tilhørende svarkategorier så enkelt og konkret 

som muligt. Som eksempel herpå forsynede vi alle svarkategorier med en smiley for at gøre 

elevernes besvarelse af spørgsmålene så enkle/intuitive som muligt. Herudover gjorde vi i 

udformningen af de enkelte spørgsmål også brug af de indsigter, som vi opnåede i forbindelse med 

dataindsamlingen fra evalueringens Del 1. Eksempelvis var vi opmærksomme på at begrænse 

spørgeskemaernes omfang, da det i forbindelse med de tidligere gennemførte observationer var 

tydeligt, at eleverne blev trætte/mindre fokuserede hen mod slutningen af forløbet. En sådan 

‘træthed’ kan udgøre en øget risiko for, at elevernes svar ikke er pålidelige. Eksempelvis kan det 

lede til, at eleverne konsekvent vælger den første svarkategori, som svar på et givet spørgsmål, for 

på den måde hurtigst muligt at komme igennem spørgeskemaet og få ‘fri’. En risiko som øges, jo 

længere spørgeskemaet bliver, hvilket i denne evaluering er søgt imødegået i vores udformning af 

relativt korte spørgeskemaer.  

3.2.2 Elevernes besvarelse af spørgeskemaet foregår i planetariekuplen  

Det blev i samarbejde med projektet besluttet, at distribution og besvarelse af de elevrettede 

spørgeskemaer skulle foregå i forbindelse med elevernes besøg i Planetarium. Dette primært for at 

sikre så mange svar som muligt, men også fordi vi vurderede, at det ville være vanskeligt at indhente 

svar på anden vis uden at ‘belaste’ besøgsklassernes lærere unødigt - fx i form af opfølgende mail 

med forespørgsel om at videresende spørgeskemaet til eleverne efter klassens besøg i Planetarium.  

 

Til dataindsamlingsformålet overleverede NEUC en spørgeskemaspecifik QR-kode til Planetarium, 

som blev integreret i det visuelle show. QR-koden blev herefter fremvist som et ‘stillbillede’ i 

planetariekuplen i forbindelse med afslutning af undervisningsforløbet for henholdsvis mellemtrin og 

udskoling. En vigtig forudsætning for, at dataindsamlingen kunne afvikles på denne måde var, at 

Planetarium forinden - i forbindelse med besøgsklassernes tilmelding til showet – havde gjort 

klassens lærer opmærksom på, at eleverne som afslutning på forløbet ville blive bedt om at medvirke 

i en evaluering, og at de til dette formål skulle bruge deres egen mobiltelefon. 

 

For at sikre at elever fra hhv. mellemtrin og udskoling blev tilstrækkeligt informeret om 

spørgeskemaundersøgelsens formål samt det praktiske forbundet med at besvare selve 

spørgeskemaet, udarbejdede NEUC et talepapir til projektet (bl.a. baseret på resultater fra den 

gennemførte testning af skemaerne - se nærmere beskrivelse i afsnittet nedenfor). Det blev i den 

forbindelse aftalt, at der ved afslutning af hvert mellemtrins- og udskolingsforløb under hele 
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dataindsamlingsperioden skulle være en medarbejder fra Planetarium, som gav eleverne en 

introduktion til spørgeskemaet. 

 

3.2.3 Kvalitetssikring af elevrettede spørgeskemaer 

For at kvalitetssikre de elevrettede spørgeskemaer var NEUC i tæt dialog med projektet, som ad 

flere omgange havde mulighed for at kommentere/give input til spørgeskemaernes konkrete 

udformning. NEUC gennemførte i samarbejde med projektet også en pilottestning af skemaet med 

inddragelse af elever fra henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen. Sidstnævnte skete i forbindelse 

med to udvalgte klassers deltagelse i et Planetarieforløb, hvor NEUC medvirkede i forløbets sidste 

del med henblik på at observere… 

● … hvordan selve dataindsamlingen foregik (den mundtlige introduktion til spørgeskemaet 

samt elevernes adgang til spørgeskemaet via egne mobiltelefoner og QR-kode i 

planetariekuplen) 

● … eleverne mens de besvarede spørgeskemaet 

I forbindelse med sidstnævnte var det for NEUC vigtigt at trykprøve, om udformningen af spørgsmål 

og tilhørende svarkategorier var formuleret tilstrækkeligt enkelt og konkret til målgruppen. 

Tabel 2 viser resultaterne fra pilottestningen. NEUC gør i forbindelse med nedenstående resultater 

opmærksom på, at den klasse, som endte med at være testklasse på udskolings-spørgeskemaet, 

var en 1.g klasse og IKKE en udskolingsklasse. Dette skyldes, at projektet ved en fejl var kommet 

til at rekruttere en 1.g klasse til pilottestningen. Grundet en forholdsvis stram tidsplan for udvikling 

af de elevrettede spørgeskemaer var det ikke muligt at finde en ny (udskolings)klasse til testning af 

skemaet. Det kan dermed ikke udelukkes, at resultatet af vores testning af udskolings-

spørgeskemaet ville være faldet anderledes ud, hvis testen var gennemført med deltagelse af elever 

fra udskolingen. 

Tabel 2: Resultater fra pilottestning af spørgeskema til hhv. mellemtrin og udskoling  

Dato Spørge- 
skema 

Test- 
klasse 

Introduktion/ 
adgang til 
spørgeskemaet 

Besvarelse af 
spørgeskemaet 

Ændringer af 
introduktion/ 
spørgeskema pba. af 
test 

09.02.2022 Mellemtrin 4.klasse Teknikken virker, dog 
har en af eleverne 
problemer med at 
logge på (eleven havde 
ikke internetadgang på 
mobiltelefonen) 

Spørgeskemaet 
besvares uden større 
vanskeligheder, men 
det er tydeligt, at 
eleverne på dette 
klassetrin er mindre 
trænede i  
1) at bruge 
mobiltelefonerne  
2) at besvare 
spørgeskemaer  
3) at læse (enkelte 
elever opgiver fx at 
læse de sidste af en 
række mulige svar, 
inden eget svar 
afgives) 

Udarbejdelse af 
talepapir mhp. at sikre, 
at følgende formidles i 
forbindelse med 
introduktion til 
spørgeskemaet:  
1) hvordan man bruger 
mobilen til at åbne og 
besvare spørgeskemaet 
2) hvad er et 
spørgeskema /hvordan 
udfyldes det?  
3) hvad gør man, hvis 
man ikke kan læse 
spørgsmål/svar? 
 
Ændring af 
spørgeskema mhp. at 
imødegå evt. 
læsevanskeligheder:  
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a) Introtekst afkortes 
og særskilt spørgsmål 
vedr. tilsagn fjernes 
(formålet med 
undersøgelsen 
formuleres i stedet 
mundtligt i forbindelse 
med intro) 
b) Randomisering af 
svarkategorier mhp. at 
reducere risiko for at 
valg af svar afspejler 
hvilket “nummer” 
svarkategorien har 

 Spørgsmålet: Hvem har 
du besøgt Planetarium 
med?: Elev gør 
opmærksom på, at det 
skal være muligt at 
markere mere end et 
svar. 

Mulighed for flere svar 
tilføjes. 

08.02.2022 Udskoling 1.g Teknikken virker. Alle 
elever lader til at få 
åbnet skemaet uden 
problemer.  

Alle elever kommer 
forholdsvist hurtigt 
igennem skemaet. 

 

 Spørgsmålet: Synes 
du, det har været 
svært at følge med i 
dag?: Elev gør 
opmærksom på at 
svarskalaen vender 
omvendt ift. tidligere 
spørgsmål.  
 

Ændring af 
spørgeskema: 
Spørgsmål ændres til: 
Har det været nemt at 
følge med i dag 
(tilhørende svarskala 
vendes om, så den 
stemmer overens med 
svarskala fra tidligere 
spørgsmål) 

    De fleste elever tager 
sig tid til at besvare de 
åbne spørgsmål. 

De åbne spørgsmål 
fastholdes. 
Indarbejdelse af 
talepapir, som bl.a. 
adresserer vigtigheden 
af at eleverne også 
besvarer de åbne 
spørgsmål. 

 

Som det fremgår af tabellen ovenfor, gav pilottestningen af de to spørgeskemaer kun anledning til 

ganske få indholdsmæssige ændringer, som fx ændring af spørgsmålsformulering og tilhørende 

svarskala samt randomisering af svarkategorier. Ændringerne af spørgeskemaerne blev indarbejdet 

umiddelbart efter testningen for på den måde at sikre, at dataindsamlingen kunne igangsættes som 

planlagt d. 1. marts 2022. Den endelige udformning af de elevrettede spørgeskemaer fremgår af 

bilag 7-8. Som det fremgår af tabellen (og som også er beskrevet i afsnit 3.2.2) gav pilottesten 

imidlertid også anledning til udarbejdelse af et talepapir til hhv. mellemtrin og udskoling (bilag 9-

10). 

Det er NEUCs forventning, at ovenstående justeringer af henholdsvis spørgeskema og introduktion 

til samme har bidraget til at øge pålideligheden af de data, som er indsamlet via de elevrettede 
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spørgeskemaer. Imidlertid kan det ikke udelukkes, at der kan være en vis tilfældighed i 

respondenternes svar, hvilket måske særligt gør sig gældende for de yngre elever, som i forhold til 

elever på udskolingstrinnet: 

● Har været ekstra udfordret af træthed hen mod slutningen af undervisningsforløbet. 

● Har oplevet, at nogle af spørgsmålene har været kognitivt udfordrende/svære at forstå.  

● Er mindre stærke læsere. 
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4. Analyse og resultater: 

Evalueringens Del 2 

 

4.1 Datagrundlag 

4.1.1 Hvem har svaret på spørgeskemaerne? 

I udskolingen er der 145 elever, som har gennemført hele spørgeskemaet, og 11 som har afgivet 

nogle svar. De 11 elever, som har afgivet nogle svar, dækker over respondenter, som alle har svaret 

‘nej’ til spørgeskemaets indledende spørgsmål, hvor det angives, om man ønsker at deltage i 

undersøgelsen eller ej. Det betyder, at der er i alt er 156, som har deltaget, men at der kun er data 

fra 145 respondenter. På mellemtrinnet er der 116 elever, som har besvaret hele spørgeskemaet, 

og 9 elever, som kun har afgivet nogle svar. På mellemtrinnet har alle de respondenter, som har 

afgivet nogle svar, svaret på ‘indholdsspørgsmål’ i spørgeskemaet, hvorfor de medtages i analysen, 

hvilket giver 125 respondenter i alt.  

 

Planetarium har til NEUC oplyst, at der i dataindsamlingsperioden 1.-29. marts 2022 har været 265 

personer inkl. lærere fra udskolingen inde og deltage i undervisningsforløbet: ‘Lys i Kosmos’. I 

perioden 2.-23.marts har Planetarium haft 559 personer inkl. lærere fra mellemtrinnet inde og 

deltage i undervisningsforløbet: ‘Liv i rummet’. Herved fås en svarprocent for udskolingen på 59 

pct., og for mellemtrinnet på 22 pct.  

 

Svarprocenten skal dog ses i lyset af, at det ikke er muligt at vide, hvor mange lærere der har været 

med hver klasse, og dermed kan have påvirket svargrundlaget. Det er heller ikke muligt at vide, om 

de pågældende lærere har valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen. Hvad angår den forholdsvis 

lave svarprocent for mellemtrinnet kan en mulig forklaring være, at adgangen til en mobiltelefon 

kan have været væsentlig mindre for denne elevgruppe (fx på grund af skolernes mobiltelefonpolitik, 

forældrerestriktioner eller lign.), end tilfældet har været for udskolingseleverne. Der er dermed en 

vis sandsynlighed for, at flere elever (særligt fra mellemtrinnet) ikke har svaret, fordi de simpelthen 

ikke har haft praktisk mulighed for at deltage. Omvendt kan den lave svarprocent for mellemtrinnet 

også afspejle, at flere elever har været sammen om at besvare et spørgeskema (for at imødegå 

netop udfordringer med elevernes adgang til mobiltelefoner er det i talepapiret til Planetariums 

introduktion af spørgeskemaundersøgelsen tydeliggjort, at eleverne gerne må være flere om at 

svare på det samme skema i tilfælde af, at alle ikke har en mobiltelefon med, jf. bilag 9-10). Øvrige 

plausible forklaringer på manglende deltagelse kan også være faktorer som manglende lyst, træthed 

mv.   

 

Endelig skal der, hvad angår svarprocenten, også tages højde for, at spørgeskemaet er oprettet med 

et selvoprettelseslink. Dette indebærer, at det fx ikke med sikkerhed er muligt at vide, om enkelte 

mellemtrins og/eller indskolingselever skulle være kommet til at svare på skemaet flere gange. 

Sidstnævnte vurderes dog ikke at være særligt sandsynligt. Spørgeskemaet er som tidligere 

beskrevet, distribueret via en QR-kode i planetariekuplen som afslutning på dagen efter fremvisning 
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af hhv. mellemtrinnets og udskolingens undervisningsfilm. Det betyder, at øvrige gæster, som har 

været inde og se filmen, også har kunnet svare på spørgeskemaet. Disse gæster vil - såfremt de 

har deltaget i undersøgelsen - fx kunne have sat kryds i kategorien ‘andet’ i deres svar på det 

indledende spørgsmål om, hvilken klassen man går i. 

  

Tabellen herunder viser fordelingen af respondenter på de to trin: 

 

Tabel 3: Fordeling af respondenter på klassetrin 

Mellemtrin 4.klasse 5.klasse 6.klasse 
 

Andet  I alt 

Antal  30 29 43 23 125 

Udskoling 7.klasse 8.klasse 9.klasse Andet I alt 

 

Antal  42 3 12 87 145 

 

Eftersom udskolingsforløb er identisk med det forløb, der udbydes til 1. år på ungdomsuddannelserne 

og ligger på samme dag, kunne der være en stor sandsynlighed for, at respondenterne under 

svarkategorien ‘andet’ i udskolingsregi, er fra ungdomsuddannelserne. Men det vides ikke med 

sikkerhed.  

 

Udskolingselevernes fordeling på klassetrin har for denne evaluering den konsekvens, at vi i den 

følgende analyse ikke meningsfuldt har kunnet undersøge sammenhængen mellem klassetrin og 

elevernes svar på de enkelte spørgsmål. En sådan analyse vil komme til at være misvisende - dels 

fordi så stor en andel af respondenterne er grupperet under kategorien ‘andet’, og dels fordi flere 

klassetrin fra udskolingen er repræsenteret med forholdsvis få respondenter.  

 

Karakteristika for respondenterne på mellemtrinnet (jf. bilag 11) er, at der er lidt flere elever (59 

pct.) som ikke har besøgt Planetarium ift. til dem, der har besøgt det (41 pct.). Eleverne er 

overvejende positive overfor planeter og rummet som emne, hvor hele 72 pct. svarer, at de synes 

det er meget spændende eller spændende. 

 

Hvad angår respondenter fra udskolingen viser undersøgelsen (jf. bilag 14), at 45 pct. har besøgt 

Planetarium før, mens 55 pct. ikke har besøgt det før. Af de adspurgte respondenter har 59 pct. haft 

undervisning om lys inden deres besøg, og 72 pct. synes generelt, at rummet og planeterne er et 

spændende eller meget spændende emne.  

 

4.2 Mellemtrin: Hvad siger eleverne om 

undervisningsforløbet?  
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4.2.1 Elevernes affektive udbytte 

Eleverne på mellemtrinnet er positive omkring undervisningen (jf. bilag 11). 62 pct. var enten meget 

enig eller enig i, at undervisningen var spændende. 31 pct. placerer sig i en midtergruppe, som er 

hverken enig eller uenig i, at det har været spændende. Endelig placerer kun 6 pct. sig i den gruppe, 

som erklærer sig uenig eller meget uenig i, at det har været spændende. Når der i spørgeskemaet 

spørges ind til, om der var noget, der var kedeligt, svarer 33 pct., at det var lige dele kedeligt og 

spændende. 53 pct. svarer, at der var ingenting eller næsten ingenting, som var kedeligt, og endelig 

svarer 14 pct., at det var det hele eller næsten det hele, der var kedeligt.  

 

Når eleverne i spørgeskemaet bliver spurgt om, hvad de synes, har været det bedste ved deres 

besøg, tegner der sig, med de givne svarmuligheder, et billede af, at det faglige indhold og 

planeteriekuplen for en stor del af eleverne har været det bedste. 

 

 

Figur 1: Hvad synes eleverne bedst om ved deres besøg?  

 

 

4.2.2 Elevernes kognitive udbytte 

80 pct. af respondenterne på mellemtrinnet (jf. bilag 11) giver udtryk for, at de har lært noget nyt 

i dag om liv i rummet, hvilket må betegnes som et særdeles positivt fagligt udbytte.  

 

Af emner, eleverne kan huske de har haft om, fremgår det af figuren nedenfor, at langt de fleste af 

de faglige emner, som er blevet udvalgt til spørgeskemaet, i høj grad kan genkendes af eleverne: 
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Figur 2: Hvilke emner har eleverne lært om under deres besøg i Planetarium? 

 

Niveauet på det samlede undervisningsforløb ser ud til at imødekomme elevernes faglige niveau. 

Således vurderer hele 78 pct., at det har været nemt at følge med. Hvorvidt niveauet har været for 

lavt, kan data fra dette spørgeskema desværre ikke belyse.  

 

4.2.3 De enkelte årganges oplevelse af undervisningsforløbet 

Kigger man på sammenhængen mellem klassetrin og øvrige spørgsmål (jf. bilag 12), viser det sig, 

at elever fra 4. klasse generelt er mere fascinerede af rummet, og de vurderer undervisningen som 

mere spændende. 

 

 

Figur 3: Sammenhæng mellem klassetrin og oplevelsen af undervisningen som spændende. 
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Samtidig bemærkes det, at elever fra 4. klasse i særlig høj grad vurderer, at det har været nemt at 

følge med i undervisningen. Dette er bemærkelsesværdigt, da man umiddelbart skulle tænke, at 4. 

klasses elever ville opleve det som sværere, end elever fra de ældre klasser. Imidlertid har NEUC, i 

forbindelse med evaluering af andre naturfaglige læringsforløb, kunnet identificere lignende 

resultater. Fx har vi i den seneste delrapport af evaluering af DR-indsatsen ultra:bit kunnet 

konstatere, at 4.-klasse eleverne er mere tilbøjelige til at vurdere deres kodeegenskaber højt end 

både 5. og 6. klasseeleverne. I samme rapport fremgår det, at et sådant resultat ‘(...) kan virke 

ulogisk, når man tænker på, at 4. klasseeleverne qua deres alder har haft færre år til at lære at 

kode i. Omvendt er det ikke usædvanligt, at jo mere man lærer om et felt, desto mere bevidst bliver 

man om, hvad feltet rummer, som man ikke ved noget om’ (Trolle & Binau, 2021:16). Oversættes 

dette til de resultater, der fremgår af figur 4, kunne der således argumenteres for, at svarene fra 

eleverne fra 5. og 6. klasse måske afspejler, at de er mere bevidste om både undervisningens 

sværhedsgrad og egne evner. Dette kunne dermed tænkes at være en af årsagerne til, at eleverne 

fra 4. klasse vurderer undervisningen som fagligt nemmere end de ældre årgange.  

 

Figur 4: Sammenhæng mellem klassetrin og oplevelsen af at kunne følge med i undervisningen og 

filmen. 

 

Af spørgeskemadataene fremgår det også, at elever fra 5. klasse generelt er mere skeptiske end 

elever fra de øvrige årgange - særligt i forhold til elever fra 4. klasse. En tendens der ses i andre 

undersøgelser er, at elever fra 5. årgang generelt vurderer, at forskellige emner er kedelige ligesom 

de også stiller sig mere kritiske over for undervisningsforløb end elever på 4. årgang. Hvorfor det 

hænger sådan sammen, er der ikke et entydigt svar på, men det kan bl.a. skyldes elevernes 

kognitive og sociale udvikling, som for mange elever er særligt i bevægelse i starten af puberteten 

(11-12 år), ‘...som 11-årig og i den begyndende pubertet – kan der pludselig opstå en antifølelse 

overfor alt og alle, og de egenskaber barnet har tillært sig kan det misbruge og udnytte i en 

manipulering med omgivelsernes følelser.’1 Det er altså ikke et ukendt billede, at elever i den 

begyndende pubertet, begynder at tage afstand og være mere kritiske. På baggrund af dette kunne 

 
1
 Vidensbutikken.dk 
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et opmærksomhedspunkt for Planetarium bestå i at overveje, om der er behov for at foretage nogle 

særlige tiltag/justeringer af forløbet ift. netop elever fra 5. årgang.   

 

4.2.4 Generel interesse for rummet og planeterne har en betydning for oplevelsen af 

undervisningsforløbet 

Et andet interessant evalueringsresultat fremkommer ved at sammenholde elevernes generelle 

interesse for rummet og planeterne og spørgeskemaets øvrige spørgsmål. Heraf ses det, at de elever 

der generelt synes, at rummet og planterne er spændende, har en positiv oplevelse af 

undervisningsforløbet. Omvendt forholder det sig sådan, at de elever som umiddelbart synes at 

rummet og planeterne er kedeligt, ikke i særlig høj grad oplever undervisningsforløbet som 

spændende, og de giver udtryk for, at de ikke i samme omfang er blevet interesseret i at opsøge 

mere viden fremadrettet. 

 

Dog giver de elever, der i forvejen synes rummet og planeterne er kedeligt, udtryk for, at de har 

lært noget og det faglige niveau har for størstedelen af dem også været fint. Eleverne giver dog 

samtidig udtryk for, at de ikke har fået lyst til at vide mere om rummet eller planeterne (jf. bilag 

13).  

 

Omvendt er de elever, der synes det var ‘meget spændende’, ‘spændende’ eller ‘hverken spændende 

eller kedeligt’, positive og vil for størstedelen meget gerne vide mere om rummet. 

  

Figur 5: Sammenhæng mellem generel interesse for rummet og lyst til at vide mere om liv i rummet 
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4.3 Udskoling: Hvad siger eleverne om 

undervisningsforløbet? 

4.3.1 Elevernes affektive udbytte 

Af bilag 14 fremgår det, at 48 pct. af eleverne har fået lyst til at vide mere om rummet og planeterne 

efter deres besøg i Planetarium, 36 pct. lægger sig i en midtergruppe som hverken fik mere eller 

mindre lyst til at vide mere om rummet og planeterne, mens 14 pct. ikke fik lyst til at vide mere om 

emnet.  41 pct. vil gerne besøge Planetarium igen, 37 pct. svarer, at de måske kommer igen, mens 

kun 16 pct. ikke regner med at komme igen. Dette må samlet set betegnes som et positivt resultat, 

idet mange elever både går fascinerede og nysgerrige fra besøget i Planetarium. 

 

Fra elevernes svar på de åbne spørgsmål om, hvad det bedste ved besøget har været, ses det, at 

eleverne både nævner det faglige, selve oplevelsen, omgivelserne som fx. planetariekuplen samt 

muligheden for at købe slik. Disse udsagn kan ses som udtryk for, hvad der i særlig grad har 

begejstret eleverne ved deres besøg i Planetarium.  

 

Nedenfor listes et par eksempler på elevernes fritekstsvar (alle afgivne fritekstsvar fremgår af bilag 

14). 

● ”videoen om planeterne var underholdende” 

● “Undervisningen og filmen” 

● “Slikkkkkk” 

● “Det er en fed sal, man sider i” 

  (Citater fra spørgeskemaet, jf. bilag 14) 

  

4.3.2 Elevernes kognitive udbytte 

Hvad angår elevernes kognitive udbytte viser evalueringen (jf. bilag 14), at 78 pct. af eleverne giver 

udtryk for at have lært noget nyt om, hvad lys er i dag. 78 pct. oplevede samtidig, at 

undervisningsforløbet gav dem en bedre forståelse af, hvad lys er. Når der i spørgeskemaet blev 

spurgt ind til, hvilke faglige begreber eleverne vurderede, de havde lært om i dag, ses det af figuren 

nedenfor, at de fleste kategorier er krydset af i næsten samme grad. 



Evaluering af undervisningsforløb i Planetarium  

      22     neuc.dk 

 

Figur 6: Hvilke faglige begreber kan eleverne huske? 

 

Når der i spørgeskemaet blev spurgt ind til elevernes oplevelse af det faglige niveau, oplevede hele 

67 pct. at det var nemt at følge med. Igen kan evalueringen ikke udlede noget om, hvorvidt 

undervisningsforløbet var for nemt ud fra spørgeskemaets data. I spørgeskemaet er der, ved de 

åbne svar, dog nogle enkelte kommentarer, som vedrører det faglige niveau: 

 

● “Spændende men starten var lidt lang og MANGE nye begreber”   

● “Filmen var lidt lang og med ord jeg ikke kendte” 

● “Det var lidt langtrukken og vi fik det samme at vide mange gange” 

Citater fra spørgeskemaet jf. bilag 14. 

 

4.3.3 Generel interesse for rummet og planeterne har en betydning for oplevelsen af 

undervisningsforløbet 

Når man ser nærmere på elevernes generelle interesse for rummet og planeterne sammenholdt med 

spørgsmålet om de har fået styrket deres interesse ved at besøge Planetarium (jf. bilag 15), 

fremkommer samme billede, som gjorde sig gældende for eleverne på mellemtrinnet: De elever, 

som generelt synes rummet og planeterne er spændende får styrket deres interesse, og de elever 
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der generelt ikke finder rummet og planeterne spændende, får ikke i ligeså høj grad styrket deres 

interesse eller begejstring for rummet og planeterne jf. nedenstående figur.  

 

Figur 7: Sammenhæng mellem generel interesse for rummet og elevernes oplevelse af at have fået 

styrket deres interesse. 

 

Ved at sammenholde elevernes vurdering af hvor spændende de synes rummet og planeterne var 

med de åbne svarmuligheder kan det udledes, at de elever, som allerede har interesse for rummet 

og planeterne, også er mere tilbøjelige til at opleve deres besøg som relevant og spændende. 

Omvendt oplever de elever, der generelt synes emnet er kedeligt, ikke emnet som relevant og 

spændende i lige så høj grad. Dette fremgår bl.a. ved, at de elever, som generelt synes emnet er 

kedeligt svarer mere usagligt på de åbne spørgsmål og ikke har det faglige i fokus jf. nedenstående 

tabel: 

 

Tabel 4: Udvalgte citater fra de åbne svar fordelt på generel interesse for rummet og planeterne  

Hvor spændende synes du 
generelt rummet 
og planeterne er? 

Hvad synes du, var det bedste ved 
dit besøg i 
Planetarium i dag? 
 

Var der noget ved dit besøg i 
Planetarium, som du synes var 
mindre godt? 

Meget spændende 
 
 

“Jeg kan generelt godt lide at høre om 
rummet, og jeg kan godt lide at det er 
meget abstrakt. Det er en anbefaling at 
komme herover:)” 

“Jeg synes at nogle af de billeder vi så, 
de var i lidt dårlig kvalitet. Men ellers 
var alt godt” 

“Den visuelle del, så man bedre kunne 
følge med” 

“Varede måske lidt for kort/langt i nogle 
emner” 

Spændende 
 

“Da hun fortalte om det usynlige lys” “Filmen var lidt forvirrende nogle gange, 
og man blev lidt rundtosset” 

“Oplevelsen og mere forståelse inden for 
rummet/planeterne m.m.” 
 
 

“At folk bliver ved med at sparke til mit 
sæde og spytte mig i hoved og kalde 
mig ZADDY” 
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Hverken spændende eller 
kedeligt 
 

“Filmen” “Man fik lidt ondt i hovedet når der blev 
rykket så hurtigt rundt på skærmen i 
kuplen” 

“videoen om planeterne var 
underholdende” 

“Nej” 

Kedeligt  “Popkorn” “Nej” 

“Det var at få oplevelsen igen” “Mangel på spænding i filmen” 

Meget kedeligt “Mini købmand”  “At det var kedeligt” 
 

“Det bedste bliver når vi får fri fra skole 
i dag” 

 

 

 

4.3.4 Forudgående undervisning om lys lader ikke til at have betydning for elevernes 

udbytte 

Et andet resultat, som evalueringen vil fremhæve, er sammenhængen mellem hvorvidt eleverne har 

modtaget undervisning om lys inden deres besøg og deres oplevelse af undervisningsforløbet (jf. 

bilag 16). Umiddelbart kunne man forestille sig, at de elever, der ikke havde modtaget undervisning 

om lys forud for besøget i Planetarium, ville opleve undervisningsforløbet som sværere og mindre 

tilgængeligt. Eller man kunne forestille sig, at de elever, der havde modtaget undervisning om lys, 

ville opleve det som en gentagelse eller for let. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Tværtimod kan det 

konstateres, at eleverne fordeler sig ret ens med hensyn til, om de har lært noget nyt om lys i dag, 

og om det var nemt at følge med. Der er dog en lille forskel i deres oplevelse af, om 

undervisningsforløbet har givet dem en bedre forståelse af hvad lys er, men begge grupper giver 

udtryk for at have oplevet det som overvejende positivt og med et stort fagligt udbytte. 

 

5. Konklusion og anbefalinger 

I det følgende samles der op på de fund, som er blevet gjort i henholdsvis evalueringens Del 1 og 

Del 2. Det skal her bemærkes, at opsamling på evalueringens Del 1 er en gengivelse af de 

handlingsrettede anbefalinger, som projektet fik overleveret i forbindelse med statusmøde afholdt 

d. 28. januar 2022, mens opsamling på evalueringens Del 2 er en sammenfatning af de 

evalueringsresultater, som er fremhævet som centrale i nærværende rapports afsnit 4.  

  

5.1 Evalueringens Del 1 

5.1.1 Anbefalinger til justering af undervisningsforløb 

● Rammesætning: Klæde eleverne på til det, der skal ske. Hvad er dagens tema? Hvor lang 

tid? Hvor? osv. Kunne man ‘holde eleverne mere i hånden’ undervejs? 

● Formidlerens rolle: Kan man klæde formidleren bedre på (så det ikke er helt så 

personafhængigt?). Skal der opfordres til, at man kan komme op til underviseren med 

opfølgende spørgsmål? Sammenblanding af autenticitet/narrativet - NASA-dragten vs. ‘Jeg 
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læser på KU’ - ruller vi børnene ind i et univers eller hvad?  

● Virkemidler: Overvej call-response (mellemtrin, udskoling og ungdomsuddannelse). 

Overvejelse: hvilke elever er det, man inviterer til at deltage, når man benytter sig af råbe-

formen?  

● Showet: Overvej at ‘skrue ned’ for faglige begreber. Kan man lave mere elevinddragelse? 

Kuplen er meget fascinerende for mange elever - kan man bruge den mere? 

● Filmen: Hvad er ideen med filmen? Længere pause mellem show og film (særligt indskoling 

og mellemtrin).  

 

5.1.2 Anbefalinger til udvikling af undervisningsmateriale 

● Lettilgængeligt materiale: Mange lærere forbereder sig og efterbehandler besøget, byd 

ind i det: Lav et materiale som et let tilgængeligt (videoklip, nemme forsøg, evalueringsark) 

● Filmen opleves som kedelig for størstedelen af eleverne. Vær skarpe på, hvad det 

didaktiske formål er med den  

● Eleverne savner elevinddragelse - Tænk i, hvordan I kan lave elevinddragelse til et 

‘foredrag’: 

○ kahoot/en kort aktivitet som aktiverer eleverne. 

○ lave et før-undervisningsmateriale, som fx lægger op til, at eleverne under 

‘foredraget’ skal afkrydse eller finde noget information, de mangler til fx at løse en 

rebus eller lign. 

● Giv eleverne en sjov dag. Fra lærersurvey ses det, at en del lærere besøger Planetarium 

for at give eleverne en sjov dag med mindre fokus på det faglige. Hvad skal et 

undervisningsmateriale kunne, når der skal være fokus på fascination og ‘sjov’? Det kunne 

være et sjovt fællesforsøg for klassen?  

● Drop ideen om et ‘almindeligt’ materiale og brug kræfterne på at lave noget andet end 

det et bogsystem kan.  

● Planetariet vækker interesse og fascination for rummet - tag udgangspunkt i det.  

● Lad undervisningsmaterialet begynde og afslutte denne ‘fascinations-rejse’.  

Kunne man tænke i at lave materialet som et spil? Eller mere UBNU2 orienteret?  

● Kan eleverne blive synlige på Planetarium? Og dermed være en del af ‘rejsen’? 

 

5.2 Evalueringens Del 2 

Spørgeskemadata fra evalueringens Del 2 undersøger ikke på samme måde som evalueringens Del 

1, hvordan undervisningen opfattes af eleverne, men har mere et fokus på elevernes selvoplevede 

udbytte (affektivt og kognitivt udbytte). På baggrund af evalueringens Del 2 og herunder den analyse 

af spørgeskemadata, som er præsenteret i nærværende rapports afsnit 4, kan følgende udledes som 

konklusioner vedr. elevernes udbytte: 

 
2 www.ind.ku.dk/ubnu 
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5.2.1 Konklusioner  

● Eleverne på mellemtrinnet oplever i meget høj grad at have fået et stort fagligt udbytte, og 

eleverne oplever, at de lærer noget nyt ved deres deltagelse i undervisningsforløbet. 

● Eleverne i udskolingen oplever i høj grad at have et stort faglige udbytte, og eleverne 

oplever, at de lærer noget nyt ved deres deltagelse i undervisningsforløbet. 

● Eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen har generelt en positiv oplevelse ved at besøge 

Planetarium.  

● Elever på mellemtrinnet fremhæver særligt det faglige indhold og selve kuppelsalen som 

spændende. 

● For både mellemtrins- og udskolingselever ser det ud til, at de elever, som generelt synes 

rummet og planeterne er spændende, får styrket deres interesse og begejstring. Omvendt 

lader det til, at de elever, der generelt ikke synes rummet og planeterne er spændende, ikke 

i lige så høj grad får styrket deres interesse eller begejstring for rummet og planeterne. 

● Af de åbne svar fra udskolingsspørgeskemaet fremgår det, at de elever, der allerede har en 

interesse for planeter og rummet, i højere grad får et fagligt udbytte af at besøge 

Planetarium 

● Der er ikke forskel på elevernes oplevelse af fagligt udbytte eller niveau, selvom nogle elever 

har modtaget undervisning i emnet inden besøget, og andre ikke har. 
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