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Introduktion

Hvad er Pedagogical Link-making
(PLM)

Hvad har vi kigget på (data)

Hvad har vi konkluderet

Model til ekskursioner



Pedagogical 
Link-making

3 former for PLM

Vidensopbygning Kontinuitet
Følelsesmæssigt 

engagement

PLM anser skolegangen 
som en lang samtale



Underkategorier af de 3 PLM former

Form 1: Vidensopbygning

• Understøtte
vidensopbygning

• Kobling mellem videnskab
og hverdagsforståelse

• Kobling mellem forskellige
videnskabelige koncepter

• Kobling mellem videnskab
og virkelige fænomener

• Multimodale koncepter

• Kobling mellem forskellige
niveauer af videnskab

• Kobling med analogier

Form 2: Kontinuitet

• Udvikle videnskabelig
story
• Makro 
• Meso
• Micro

• Lede og organisere
aktiviteter i klassen

Form 3: Følelsesmæssigt
engagement

• Gøre en ide personlig
(Peters ide med…., få
dem til at skabe ideer, 
relatere til hobbier)

• Positiv anerkendelse



Form 1: Vidensopbygning

"Mange steder sortere man ikke affald"

”Om efteråret har vi flere storme, som 
skylder plast op på stranden”



Form 2: Kontinuitet

"orienter jer ofte, og bliv inden for jeres
prøvefelt"

”I har tidligere arbejdet med hård og blød 
plast”



Form 3: Følelsesmæssigt engagement

"gå og tænk over hvordan vi bruger plastik 
og om der er alternativer"

”Hvad tror i der sker med plastikken der 
bliver smidt?”



Hvor har vi 
været?

Fjord & 
bæltcentreret, 

Kerteminde

Økolariet & 
spildevandsanlæg, 

Vejle

Aarhus 
Naturhistorisk 

museum, Aarhus

Moesgaard 
Museum, Aarhus

Vadehavscenteret, 
Ribe

Universe, Als



Undersøgelsesdesign

TRANSSKRIPTION AF 
UNDERVISNING

OBSERVATION AF 
UDEFORLØB

TRANSSKRIPTION AF 
EFTERFØLGEDE 
UNDERVISNING

INTERVIEWS MED 
SKOLELÆRERER OG 

FORMIDLERER



Observerede koblinger



Interview med formidlerer & lærer



Konklusioner af observationer

Størrer fokus på at koble 
til eksisterende viden

Større samarbejde mellem 
lærer og formidler



Fundament for kontinuitet

Før

• Tal med den lokale 
formidler om

• Deres 
forventninger og 
dine forventninger

• Hvad skal 
ekskursionen 
kobles til, evt. før 
eller efter

• Rollefordel

Under

• Være passende 
deltager & hjælp 
med at skabe 
koblinger til 
klasseværelset

• Ikke for meget, og
ikke for lidt
deltagende

Efter

• Hvilke knager er 
blevet skabt du 
kan koble til?

• Hvordan kan du 
bruge elevernes 
følelsesmæssige 
engagement fra 
ekskursionen?



Spørgsmål & Diskussion

• Tak til Henrik Levinsen, Lektor ved Københavns Professionshøjskole, 
som introducerede os til PLM

• Tak til vores 6 lokaliteter & Copenhagen Honours College
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