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AF PEER S. DAUGBJERG OG SØREN C. J. MIKKELSEN 

Det er vigtigt engang i mellem at stoppe op og reflektere over den 
biologiundervisning, man leverer, og spørge sig selv, hvad der op-
rindeligt fik én til at vælge netop det linjefag på seminariet. Det er 
med til at fastholde integriteten og nerven i ens undervisning, så vi 
ikke bare bliver automatiserede robotter, der kun kan det faglige 
stof til punkt og prikke.

Hvorfor være  
biologilærer?

historier. Interessant er det dog også hvor-
dan de deltagende lærere har oplevet at være 
med i forskningen og genfortælle deres livs-
historier til en fremmed. Det er velkendt fra 
livshistorieforskning, at genfortællingen ska-
ber en refleksion over egen livshistorie og 
de valg, man har truffet undervejs.
 Her er et uddrag af interviewet med bio-
logilærer Søren C. J. Mikkelsen:  
PD:  Lige for at vide lidt om din baggrund 
for din interesse for biologi, vil jeg gerne 
høre om biologiens betydning for dig gen-
nem din opvækst?
SM: Biologi har fyldt meget. Jeg var som 
barn meget optaget af det levende, af ”krible 
krable”-dyr og deres adfærd. Senere blev 
lystfiskeri min store interesse. Jeg nød tid-
ligt de store fortællinger i naturen fortalt af 
Jacques Cousteau og David Attenborough.
PD: Hvordan har din interesse for biologi 
og naturvidenskab haft indflydelse på dit 
valg af uddannelse?
SM: Mit uddannelsesforløb har været præ-
get af biologi og naturvidenskab. Jeg havde 
en kort periode på universitetet, hvorefter 
jeg valgte at blive laborant. Som laborant 
fik jeg på et tidspunkt job ved Danmarks 
Fiskeriundersøgelser. Her fik jeg en klar 
fornemmelse af, at der manglede noget i 
mit arbejdsliv. Det jeg savnede, var nogle 
tættere relationer i mit daglige virke. Det 
gjorde, at jeg tog en beslutning om et kar-
riereskifte. Her faldt valget naturligt på læ-
rerjobbet, som flere gange har ligget i mine 
overvejelser.   
PD: Kan du uddybe dine overvejelser i for-

nærliggende skov og ude på den lokale na-
turskole. Hun gav blandt andet børnene mu-
lighed for at overnatte i den plantede skole-
skov tæt ved skolen, hvor flere af børnene 
for første gang så stjerner. Hendes egen 
passion for udeliv, vildtpleje og jagt blev og 
bliver stadig i skolesammenhæng omsat til 
udeundervisning, men også til kropslige ak-
tiviteter i undervisningen i natur/teknologi 
bl.a. i forbindelse med arbejde med kompas 
og verdenshjørner. Hendes egen interesse 
for natur og udeliv blev grundlagt i hendes 
tidlige barneår gennem bærplukning og fi-
ske- og jagtture med familien, hvor især fa-
deren inspirerede hende.

LIVSHISTORIE OG VALG
Empiridelen af Peer S. Daugbjergs under-
søgelse er baseret på livshistorieforskning, 
og bygger altså på læreres egne fortællinger 
om deres opvækst, valg af uddannelse og er-
faringer med undervisning i biologi. Udover 
selve interviewene har Peer S. Daugbjerg 
også fulgt de otte lærere gennem hele ar-
bejdsdage og overværet deres undervisning 
i klasseværelser og på ekskursioner.
 Genfortælling af disse livshistorier kan 
muligvis skabe identifikation blandt andre 
lærere, som kan spejle sig i de genfortalte 

”Biologi har været linjen for mig hele ve-
jen”. Sådan sammenfatter en 56-årig kvin-
delig biologilærer sit arbejdsliv som lærer 
i den danske folkeskole. Udtalelsen faldt 
under et interview med Peer S. Daugbjerg, 
i forbindelse med hans phd: ”Sammenfil-
tring af naturfagslæreres liv og arbejde” ved 
Institut for læring og filosofi ved Aalborg 
Universitet.
 I phd’en undersøger han, hvorfor bio-
logilærere i den danske folkeskole valgte 
jobbet som lærer, og hvorfor de valgte at 
undervise i biologi. Samlet viser undersø-
gelsen et billede af de deltagende biologilæ-
rere som personer med engagement i deres 
fag og i deres elever. Lærernes engagement 
i deres undervisning er personligt og præ-
get af deres livshistorie. Når lærerne står i 
klasseværelset og underviser i biologi, har 
de hele deres livshistorie med i deres under-
visning. Én lærers egne tidlige erfaringer 
med naturoplevelser betyder noget for ind-
dragelsen af udeskole-aktiviteter i undervis-
ningen, en anden lærers familieerfaringer 
med en arvelig sygdom har samklang med 
hendes arbejde med seksual- og sundheds-
undervisning. 
 En kvindelig lærer praktiserede en mas-
se udeskoleaktiviteter både ved skolen i en 
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hvervslivet. Muligheder for at arbejde med 
sine særlige interesser skaber udvikling af 
forskellige nicher af biologiundervisning – 
et potentiale, som i den grad bør udnyttes 
i forbindelse med længere skoledage for 
elever og med kravet om lærernes tilstede-
værelse. Det kan skabe meningsfuld fuld til-
stedeværelse blandt andet ved at tolke tilste-
deværelse lidt bredt som også omfattende 
tilstedeværelse på naturlokaliteter med hen-
blik på forberedelse af ekskursioner. Gene-
relt kan der mobiliseres mange ressourcer 
ved at lade lærere arbejde med deres særlige 
interesser indenfor biologiundervisning. 
Dette afsæt i læreres styrkesider kan frigøre 
betydelige udviklingspotentialer, men kan 
selvfølgelig også skygge for udvikling af 
lærerens svagere sider. 
PD: Det er interessant, hvordan dine tid-
lige erfaringer med de store naturhistoriske 
fortællere fra TV og med lystfiskeri stadig 
er tilstede i din fastholdelse af, at eleverne 
skal ud og opleve naturen. Det afspejler det 
generelle billede fra min undersøgelse, der 
viser, at læreres egne erfaringer med natur 
og biologi hænger sammen som ærtehalm 
med deres aktuelle lærerarbejde. 
 
Peer S. Daugbjerg er lektor ved Professi-
onshøjskolen, VIA UC, læreruddannelsen 
i Nørre Nissum. Søren C. J. Mikkelsen er 
lærer og naturfagsvejleder på Vester Mari-
endal Skole og bestyrelsesmedlem i Biolo-
giforbundet.

altid at kunne svare på elevernes spørgs-
mål direkte, derimod er det vigtigt at kunne 
hjælpe eleverne til at finde det rigtige svar. 
Den korte version kunne være, at med be-
grebet den autentiske lærer forsøger man at 
kvalificere, hvordan den gode lærer er god. 
Altså ved at være autentisk i sine handlin-
ger i undervisningen og ved at basere sin 
undervisning på autentiske oplevelser for 
eleverne.
PD: Det er interessant, hvordan du trækker 
på dine tidlige erfaringer i din undervis-
ning. Hvilke muligheder ser du i den aktu-
elle skolereform for at udvikle biologiun-
dervisningen? 
SM: Det, den nye skolereform gerne skulle 
lukke op for, er, at det bliver lettere at samle 
biologitimer i blokke, således at det bliver 
muligt at lave feltekskursioner til de bioto-
per, som ikke lige findes i gåafstand fra sko-
len. For at det kan lade sig gøre, er det vig-
tigt at skolerne prioriterer midler til trans-
port – ellers giver det ingen mening. For at 
udvikle egne kompetencer kan det i de kom-
mende år være givende at tænke anderledes. 
Da egen forberedelsestid bliver minimeret, 
kunne det være en idé at sparre mere med 
kollegaer inden for naturfagsgruppen på 
skolen. Det kunne også være en mulighed 
at samarbejde med det lokale gymnasium i 
de emner, man ikke føler sig stærk i. Her er 
der mulighed for at udnytte det potentiale af 
læring, der ligger i formidlingen fra ung til 
ung. NTS-centeret kan i nogle tilfælde være 
behjælpelige med at etablere forbindelse 
til gymnasier og samarbejdspartnere i er-

givet anledning til en del refleksioner på 
forskellige planer om mig selv som biolo-
gilærer. Det har gjort, at jeg inddrager mine 
egne erfaringer mere i undervisningen.  
 Det er vigtigt for mig i mit professio-
nelle virke, at jeg ikke bare er en talestrøm 
af begreber og faglig kunnen hentet ud af 
et bogsystem, men samtidig i den daglige 
undervisning er bevidst om mit fundament 
som naturfagslærer. Det er for mig at se 
medvirkende til at gøre mig til en en auten-
tisk lærer.
PD :Jeg kunne godt tænke mig at du uddy-
ber, hvad du mener med en autentisk lærer?
SM: Jeg selv er nok det mange vil betragte 
som den klassiske biologilærer med ternet 
skjorte og Fjällräven-taske hængende over 
skulderen. En autentisk biologilærer, tænker 
jeg, er en lærer, der er repræsentant for sit 
fag, en, som er fagligt velfunderet i faget. 
En, som får formidlet det faglige indhold 
således, at eleverne får en god forståelse for 
faget. Det at være repræsentant for sit fag 
kan man være på mange måder. Det er en, 
der kan inddrage uderummet i undervisnin-
gen og derved give eleverne forståelse for 
biologien gennem ”hands on”-aktiviteter. 
Det kan være opsætning af fælder eller gå i 
waders i fjord eller å. Fortællingen er også 
vigtig i uderummet, her benytter jeg mig fx 
af fortællingen om vinbjergsnegles parring 
samt det at stille forundringsspørgsmål, som 
når jeg hiver en skumcikade ud af en ”spyt-
klat” og prøver at få eleverne til at forholde 
sig til, hvorfor den sidder i en skumklat. 
 Som biologilærer er det ikke nødvendigt 

levelser, de ellers ikke ville have fået. No-
get af det bedste for mig er, når mine elever 
i 9. klasse kommer og hiver og flår i mig 
og gerne vil ud, og det er ikke for at spille 
rundbold, men for at komme ud at gå i det 
fantastiske naturområde, der ligger lige op 
af skolen. 

EN AUTENTISK LÆRER
Efter, at Peer S. Daugbjerg har forsvaret sin 
PhD, mødes Peer og Søren igen for at drøf-
te, hvilke overvejelser deltagelsen i livshi-
storieforskningen og overværelsen af Peer’s 
forsvar, har givet anledning til. 
PD: Du var en af dem, der deltog i min un-
dersøgelse. Gav det anledning til yderligere 
refleksioner fra din side af i forhold til din 
tilgang til biologi og naturfag?
SM: Jeg haft stor glæde af at blive præsen-
teret for andres tilgange til faget. Det har 

des har jeg haft lystfiskerhold i ungdoms-
skolen samt valgfag i ”First Lego League” 
og ”Unge forskere”. I disse forløb er det 
lykkedes at opbygge fællesskab og hold-
ånd med udgangspunkt i naturfagene. Fi-
sketurene i den almindelige undervisning 
og i ungdomsskolen har medvirket til, at 
eleverne på eget initiativ er taget på ture 
sammen. Jeg arbejder også i skoletjenesten 
på Egholm. Her er omdrejningspunktet, at 
eleverne lærer om Limfjordens dyreliv samt 
de begreber, der knytter sig til fjorden som 
økosystem, samtidig med at de får en rigtig 
god oplevelse med naturfag. Disse facilite-
ter benytter jeg mig også af med mine egne 
biologihold, hvor vi har overnattet i shelters 
og lavet bålmad af de indfangede krabber 
og de ørreder, vi tidligere på dagen havde 
dissekeret. Bare det at have elever med i 
naturen i almindelighed, giver eleverne op-

hold til at vælge biologi som liniefag på se-
minariet? 
SM: I kraft af mit uddannelsesforløb og 
mine jobs havde jeg en del viden og prak-
siserfaring, jeg gerne ville formidle videre. 
Jeg havde gjort mig klart inden start på ud-
dannelsen, at jeg gerne ville give børn og 
unge gode oplevelser med naturen. De skul-
le gerne opleve naturen som et lærings- og 
frirum, hvor der er masser af plads og højt 
til loftet. Jeg ville gerne være med til, at der 
opbygges relationer elever imellem, hvor 
omdrejningspunktet er naturfag. 
PD: Når du ser tilbage på de 12 år, du har 
været færdiguddannet som lærer, har det så 
været muligt for dig at indfri dine forvent-
ninger i dit virke som lærer?
SM: Jeg har gennem årene brugt lystfiskeri 
flittigt i natur/teknik og biologi, når der har 
været et emne omkring sø eller å. Ligele-
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