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Ressourceforbrug 
I alt 850 at over 2 studieår. 

06/07 

Udviklingsgruppen: 200 at - 50 at per deltager. 

Møde med baggrundsgruppe, projektledelse, dokumentation og ad hoc opgaver etc.: 

100 at 

07/08 

Udviklingsgruppen: 200 at - 50 at per deltager. 

Møde med baggrundsgruppe, projektledelse, dokumentation og ad hoc opgaver etc.: 

100 at 

Henrik L. Nielsen deltager i udviklingsgruppen som evaluator. Samlet timerforbrug 

over to år er 250 at. 

Forskningstilknytning: Mødeaktivitet: 3 møder. Samlet udgift 10.000 kroner. 

Overordnet problemstilling 
En række internationale og nationale undersøgelser af den danske skole og 

læreruddannelse viser, at vi har brug for et betydeligt kvalitetsløft på 

naturfagsområdet. 

TIMMS, PISA og ROSE-undersøgelserne har på forskellige måder dokumenteret 

betydelige kvalitetsproblemer på folkeskoleområdet mht. elevernes faglige udbytte, 

naturfaglige kompetencer og kønsforskelle. 

”Fremtidens Naturfaglige Uddannelser” fra 2003 er blevet fulgt op med ”Fremtidens 

naturfag i folkeskolen” fra 2006, som foreslår undervisningsministeren at iværksætte 

en meget omfattende handlingsplan for naturfagene med vægt på bl.a. 

 styrkelse af den naturfaglige kultur i folkeskolen  

 fremme af det faglige samspil mellem principielt ligestillede naturfag i 

folkeskolen og sikrere faglig progression fra 1. til 9. klasse 

 større og vægtigere linjefag i læreruddannelsen (min. 1 årsværk) 

 styrkelse af naturfagsdidaktikken i læreruddannelsen – herunder skabelsen af 

et fælles naturfagsdidaktisk element 

 styrkelse af den naturfagsdidaktiske forskning i Danmark 

 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) anbefaler i sin evaluering af læreruddannelsen fra 

2003 bl.a. større vægt og kvalitet i det fagdidaktiske element i linjefagene. 
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Overordnede intentioner 

På baggrund af disse problemstillinger, har Center for Anvendt Naturfagsdidaktik 

defineret en overordnet projektramme indenfor indsatsområdet: Udvikling af 

naturfagene i læreruddannelsen. I den overordnede projektramme indgår fire 

overordnede intentioner:  

1. Udvikling af en definitionsramme for naturfagsdidaktikken i et lærer-

professionsperspektiv. Naturfagsdidaktik er ikke en skarp videnskabelig disciplin 

med en lang og kanoniseret tradition. Krav og forventninger – udtrykt – i 

linjefagenes fagdidaktiske CKF’er efterlader således i deres overordnede udtryk 

den enkelte lærer med stor uklarhed. Hvilke koblinger er der til almen didaktik, 

pædagogik, læringsspsykologi, videnskabsteori, de enkelte videnskabsfag osv.? 

Der er behov for forsøg på mere præcis definition af kernestoffet i 

naturfagsdidaktikken samt afgrænsning i en generel del og en mere fagspecifik 

del.  

 

2. Udvikling af naturfagdidaktik i læreruddannelsen i samspil med almen didaktik 

og praktik – med professionsperspektiv . Naturfagsdidaktikken, almen 

didaktikken og praktikken i læreruddannelsen er hver for sig rummelige og 

uskarpe størrelser, præget af definitionsrammer, skoler, traditioner, og 

praksiser, der varierer fra institution til institution og fra lærer til lærer. Trods 

rummelighed og overlap, fungerer disse uddannelseselementer langt fra 

optimalt ud fra et lærer-professionsperspektiv. 

 

3. Udvikling af et fælles naturfagsdidaktisk uddannelseselement i alle naturfaglige 

linjefag. Udvalget bag ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” anbefaler et fælles 

naturfagsdidaktisk element i læreruddannelsens forskellige naturfaglige linjefag. 

Målet er at fremme samarbejdet mellem de enkelte naturfagslærere i skolens 

praksis, sikre en bedre og fælles progression i begreber, arbejdsformer, 

betragtningsmåder osv, sikre inddragelse af flerfaglige forløb i naturfagene og 

fremme en naturfaglig kultur på skolen. Ambitiøse mål måske, som også må 

afspejle sig i læreruddannelsen. 

 

4. Udvikling af en naturfagligt tonet læreruddannelse. I folkeskolen lever de 

enkelte naturfag deres isolerede liv uden samspil og synergi. Og eleverne 

oplever slet ingen sammenhæng. Der er bl.a. derfor brug for flere 

folkeskolelærere, som har kompetence i mere end ét naturfag. Det peger 

udvalget bag ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” senest på som et ret 

afgørende moment for fremme af en naturfaglig samarbejdskultur i skolen. 
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Projektets formål  

I forlængelse af de overordnede intentioner for indsatsområdet omkring udvikling af 

naturfagene i læreruddannelsen bød CVUalpha/CVU midt-vest ind med et projekt, der 

har til formål 

1. at identificere og udvikle didaktiske felter, som har fælles interesse for både 

naturfagene (natur/teknik, biologi, geografi samt fysik/kemi) og matematik. 

2. at udvikle empiri til et definere et samarbejde mellem matematik, naturfag, de 

pædagogiske fag og praktikken om faglige og didaktiske elementer til  

3. udvikling af en fremtidig variant af læreruddannelsen, der omfatter 

etableringen af et matematik/naturfagligt fællesmodul. Det forventedes at 

CAND, på vegne af partner CVUerne, søger om dispensation til at iværksætte 

forsøgsarbejder af denne art med start fra august 2008. 

Teser 
Projektet byggede på følgende teser: 

 Et analysearbejde på årgang 23-24 på Silkeborg Seminarium havde påvist, at 

ca. 15-20 studerende per årgang, udover matematik som første linjefag, havde 

valgt 2 naturfaglige linjefag. Alle, der havde valgt to naturfaglige linjefag havde 

matematik som første linjefag. 

 Den nye konstruktion med natur/teknik og fysik/kemi som 1,2-fag vil 

formodentlig styrke indholdssiden, men der er en stærk formodning om vigende 

rekruttering. 

 Hvis en natur/teknik- eller fysik/kemik-lærer skal have et godt lærerliv, vil det 

være nødvendig også at kunne læse enten dansk eller matematik. Beregninger 

viser, at det kun vil være muligt på seminarier med et optag på mindst 400 

studerende per år. Altså kun på ganske få seminarier i Danmark.  

 Der ville være behov på at afprøve varianter af læreruddannelsen til brug på 

mindre seminarier, som tillader at lærerstuderende i fysik/kemi eller 

natur/teknik kan tilegne sig linjefagskompetence i matematik eller dansk.   

 Det formodes, at en dominerende naturfaglig variant på den nye 

læreruddannelse vil være studerende, der vælger matematik som 1. linjefag og 

1-2 naturfag efterfølgende. 

 Alt efter om de studerende har valgt matematik, natur/teknik eller fysik/kemi 

som første linjefag, vil der være stor forskel på de studerendes 

naturfagsdidaktiske kompetencer, hvis de vælger 2.-3. linjefag som 

naturfaglige linjefag. 

 Det er muligt at identificere og styrke didaktiske felter af fælles interesse for 

naturfag og matematik. 

 Det er muligt, at tone uddannelsesforløbet fra dag 1 på læreruddannelsen for 

de studerende, der både har interesse for matematik og naturfag, på en sådan 
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måde, at didaktiske elementer af fælles interesse for naturfag og matematik 

kontinuerligt er i spil. 

Mål 
Fra projektets start var målene følgende: 

År 06/07 

1. At identificere og udvikle fagdidaktiske elementer af fælles interesse for 

matematik (måske dansk) og naturfagene. 

2. At udvikle samspillet mellem naturfagenes didaktik, herunder den 

almendidaktiske dimension 

3. At udvikle og afprøve samarbejdsformer mellem matematik (måske dansk), 

naturfagene, de pædagogiske fag og praktikken med det formål at optimere 

tiltag for studerende, der ønsker en naturfaglig tonet læreruddannelse 

 

År 07/08 

1. At identificere og udvikle fagdidaktiske elementer af fælles interesse for 

matematik (måske dansk) og naturfagene 

2. At udvikle en fornuftig progression af fagdidaktiske elementer i en naturfaglig 

tonet læreruddannelse over 4 studieår. 

3. At udvikle refleksions- og dokumentationsværktøjer, der vil være befordrende 

for de studerendes didaktiske kompetenceudvikling 

4. At udvikle og afprøve samarbejdsformer mellem matematik (måske dansk), 

naturfagene, de pædagogiske fag og praktikken med det formål at optimere 

tiltag for studerende, der ønsker en naturfaglig tonet læreruddannelse 

 

I Bilag 1 er tids- og handleplanerne for 06/07 og 07/08. 

Fokuspunkter i forhold til målene for 06/07 

På baggrund af de opstillede mål for 06/07 aftalte projektgruppen at fokusere 

aktiviteterne på følgende områder: 

 Det fagdidaktiske samspil mellem matematik og naturfag 

 Samarbejdet mellem matematikholdets matematiklærer, pæd. lærer og lærere 

fra naturfaggruppen 

 Naturfaglig tonet praktikoplevelse 

 Progression i fagdidaktiske elementer  

 Studerendes oplevelse af sammenhæng i den naturfaglige toning af deres 

undervisning som helhed 
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Tegn i forhold til målene for 06/07 
Projektgruppen aftalte at se efter tegn på følgende udviklinger: 

 Er der eksempler på at der arbejdes med at identificere og vurdere naturfaglig 

kultur på praktikskolen? 

 Demonstreres indsigt i samspillet mellem matematik-, naturfag- og 

almendidaktiske elementer 

 Anvender de studerende videnskabsteoretiske perspektiver? 

 Arbejder de studerende med progression i begrebsudviklingen i relation til 

kompetencebegrebet? 

 Redegør de studerende for læringsmæssige perspektiver? 

 Reflekterer de studerende over erfaringer med differentiering i undervisning? 

 Redegøres der for samarbejdet mellem fagfag, pædagogisk fag og praktikken? 

 Inddrages naturfaglige og matematiske dimensioner i beskrivelsen af samspillet 

omkring praktikken? 

Metodebeskrivelse for målevaluering 2006/ 07 

Formålet med evalueringen er, at få afdækket og dokumenteret i hvilket omfang 

projektet er lykkedes med at få implementeret de overordnede intentioner og mål, i 

relation til udviklingsprojektets første år, med henblik på justering og korrektion af 

det videre forløb i udviklingsarbejdet. 

Med henblik på validering af undersøgelsesmetodikken gennemføres evalueringen på 

udviklingsprojektets første år som et pilotprojekt med henblik på korrektion i 

forbindelse med udviklingsprojektets andet år. 

Metodisk tager evalueringen afsæt i et fokusgruppeinterview. 

Interviewene gennemføres som fokusgruppeinterviews for at muliggøre en 

synergieffekt i kommentarer og reaktioner på medstuderendes udtalelser og dermed i 

større grad lade de studerende præge interviewet.  

Projektgruppen bag udviklingsarbejdet udvælger studerende til 

fokusgruppeinterviews. 

Der gennemføres efter nærmere aftale: 

2 fokusgruppeinterview á 4 studerende – se vedlagte kriterier og interviewguide. De 

studerende bliver i god tid adviseret om såvel kriterier som interviewguide – se bilag 

7. Udvalgte udsagn er transskriberet til analysearbejdet. 
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Målevaluering 06/07 

Overordnet formål 

Udviklingsprojektets arbejde tager afsæt i det overordnede formål at identificere og 

udvikle didaktiske felter, som har fælles interesse for både naturfagene (natur/teknik, 

biologi, geografi samt fysik/kemi) og matematik. 

Det er i et vist omfang lykkedes at få indkredset nogle didaktiske felter af fælles 

interesse for såvel naturfag som matematik, men det er ikke lykkedes at få det 

overordnede formål for udviklingsprojektet tydeliggjort for de studerende. De 

studerende har isoleret set få opbygget nogle didaktiske kompetencer, som de som 

udgangspunkt finder såvel interessante som relevante, men det er i mindre omfang 

lykkedes at få de didaktiske problemstillinger integreret i dagligdagen såvel 

indholdsmæssigt som organisatorisk.  

Evaluering af mål for studieåret 06/ 07 

Status på udviklingsarbejdet ’Udvikling af naturfagslærerkoncept’ – Silkeborg 

Seminarium, CVU Alpha på baggrund af interviews af studerende foretaget d. 9.maj 

2007.  

Mål 1: At identificere og udvikle didaktiske felter, som har fælles interesse for både 

naturfagene (natur/teknik, biologi, geografi samt fysik/kemi) og matematik. 

Det er lykkedes at indkredse relevante didaktiske problemfelter, og de studerende 

demonstrerer såvel indsigt som færdigheder til i et vist omfang at operere med 

didaktiske problemstillinger, dog står visse af de didaktiske problemfelter relativt 

svagt hos de studerende fx videnskabsteori. 

Mål 2: At få de definerede naturfagsdidaktiske elementer i samspil med 

almendidaktiske dimensioner 

Det er i mindre omfang lykkedes at få synliggjort de naturfags- og almendidaktiske 

perspektiver. De studerende demonstrerer en vis indsigt inden for problemfeltet, men 

har svært ved at koble begreberne i et eksempelvis professionsrettet eller 

undervisningsfagligt perspektiv. 

Mål 3: At udvikle og afprøve samarbejdsformer mellem matematik, de pædagogiske 

fag og praktikken, med det formål at optimere tiltag for studerende, der ønsker en 

naturfaglig tonet læreruddannelse. 

Det er i mindre omfang lykkedes at få det overordnede samarbejdet til at fungere. 

Syntesearbejdet med og syntesetænkningen omkring fagfag, pædagogiske fag og 

praktik overlades mere eller mindre til de studerende. Praksisperspektiver såvel 

didaktisk som eksemplarisk i relation til undervisningen på seminariet står relativt 

svagt ifølge de interviewede studerende. 
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Processuel og kontekstuel analyse 

I dette afsnit evalueres målene for 06/07 i et processuel og kontekstuel perspektiv.  

Evalueringen bygger på statusredegørelser leveret til den overordnede CAND-

projektledelse for indsatsområdet: Udvikling af naturfag i læreruddannelsen 

Et matematikstamhold på 1. årgang på Silkeborg Seminarium blev i 2006 sammensat 

efter forespørgsel om deres ønske om at vælge et eller flere naturfaglige linjefag, med 

den hensigt at udvikle og afprøve et didaktisk krydsfelt sammen med holdet.  

I maj-august 2006 holdt projektgruppen en række afklarende møder for dels at 

indkredse og definere indholdselementer i krydsfeltet, som de studerende skulle 

arbejde med, samt diskuterede omfang og form af den naturfaglige toning som 

undervisningen skulle have det første år. Vi blev enige om følgende toningselementer: 

 De studerende på matematikholdet blev introduceret til naturfagsdidaktiske 

elementer, som også matematiklærerne opfattede som meningsfulde i forhold 

til matematikfaget. Vi kaldte det for naturfagsdidaktiske ”dryp”. Det første 

studieår omfattede disse dryp: naturfagligkultur, naturvidenskabelige 

arbejdsmetoder, kompetencebegrebet og progression i begrebsudvikling.  

 I praktikken stilledes de studerende den opgave at afdække og vurdere 

kvaliteten af den naturfaglige kultur på deres praktikskoler. De skulle 

efterfølgende forfatte en praktikrapport, der gav anledning til refleksioner over 

begrebet naturfagskultur og teamsamarbejde.  

 Der var et samarbejde med holdets matematiklærer om at finde eksempler på 

opgaver og aktiviteter med et naturfagligt indhold, der kunne indgå i den 

faglige del af undervisningen. Det kunne fx være i et forløb om matematiske 

modeller, hvor de faglige problemstillinger som udgangspunkt havde i et 

naturfagligt indhold. 

 

Den samlede handlingsplan for 06/07 fremgår af nedenstående tabel: 

Tid Emne Læst litteratur/kommentar 

September 

06, 2t 

Udvikling af naturfaglig kultur Keld Nørgaard, En mangesidig indsats, Unge 

Pædagoger, 2002 

Jan Sølberg, Udvikling af naturfaglig kulter, MONA 

2006 

September 

06 

Ugepraktik Skema tilrettelagt efter at de studerende skal have 

mindst et naturfag foruden matematik 

November 

06, 2t 

Naturvidenskabelig 

arbejdsmetode 

Hans Marker et al, Nanturvidenskabeligt Grundforløb – 

en introduktion til naturvidenskabelig metodik, 3 

opslag, Malling Beck 2005 

Januar 07, Progression i begrebsudvikling Henrik Busch m.fl.: FNU-antologi, UVM 2003 
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4t og kompetencebegrebet 

Februar 07 Praktik Fokuspunkt til praktikopgave: Redegørelse for 

praktikskolens naturfaglige kultur 

9. maj 07, 

2t 

Opsamling på praktikrapporterne 

og årets naturfaglige dryp 

 

 

Vi fandt i projektgruppen ud af, at der er en udfordring at åbne fagene op for 

hinanden, og udvikle en gensidig tillid til at fagene kan styrke de studerendes samlede 

udbytte af den tværfaglige undervisning.  

I projektet arbejdedes der på at udvikle et særligt samarbejde med praktikskolerne, 

med henblik på at sikre de studerende mulighed for at have både matematik og 

mindst ét naturfag med samme klasse. I forbindelse med praktikken blev de 

studerende bedt om at undersøge den naturfaglige kultur på deres praktikskoler. 

Undersøgelsen baserede sig på observationer i deres praktikforløb. Altså en 

fænomenologisk undersøgelse. Efterfølgende blev de bedt om at udfærdige en rapport 

om praktikskolens naturfaglige kultur, sådan som de oplevede den. Efterfølgende 

havde Niels og Martin en opsamlende diskussion med holdet om variationen og 

betydningen af naturfaglige kulturer på forskellige skoler. Se bilag 2 og 3. 

Som enkeltstående proces var undersøgelsen af den naturfaglige kultur givende for de 

studerende, og de er formodentlig blevet bevidste om elementer i skolen, der er med 

til at konstituere en lokal naturfaglig kultur. Men at se aktiviteten som en del af et 

samlet projekt står relativt svag. Det lykkedes kun i mindre omfang at perspektivere 

til de tidligere didaktiske dryp om naturfag, der havde været på holdet. 

Der har været afholdt møde cirka hver 2. måned om koordinering og videndeling 

blandt de fem delprojekter under indsatsområdet Naturfag i læreruddannelsen. 

Desuden har der i dette forum været en overordnet diskussion af et grundlagspapir 

for en ansøgning om dispensation, i forhold til afprøvning af andre modeller for en 

naturfaglig tonet læreruddannelse, end den gældende i den nye 

læreruddannelsesbekendtgørelse. Peter Norrild har været tovholder på denne proces. 

Der har været afholdt 2 møder med baggrundsgruppen. En intern med 

naturfaggruppen på Silkeborg Seminarium, og et møde på ÅLS, hvor Peter Norrild 

præsenterede grundlagspapiret for en dispensationsansøgning.  

Der blev ikke skabt en landsdækkende konsensus om en dispensationsansøgning om 

en naturfaglig tonet læreruddannelse. Ideen blev droppet.  

Mødet med baggrundsgruppen på Silkeborg Seminarium tjente det formål at 

konsolidere resultaterne i forhold til både matematik- og naturfaggruppen. Desuden  

startede en proces med at diskutere didaktiske elementer der er af interesse for både 

naturfag og matematik.  
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Mulige tiltag med henblik på udviklingsarbejdets 2. år  

Ifølge EVA 20031 peges på en række fundamentale forhold, der kan forbedres i 

læreruddannelsen. Det gælder blandt andet forholdet mellem linjefag og pædagogiske 

fag. I international forskning vedr. den gode lærers praksis peges entydigt og klart på, 

at faglig viden først kommer til sin ret, når den kombineres med pædagogisk viden og 

kompetence2.  

I den ny læreruddannelse sættes netop fokus på de fag - og almen didaktiske 

dimensioner, hvor praktikken og undervisningspraksis får en væsentlig rolle i arbejdet 

med at skabe sammenhæng. Det bliver således et væsentligt omdrejningspunkt i den 

ny læreruddannelse at etablere et samarbejde mellem fagfag og pædagogiske fag i 

bestræbelserne på at accentuere og kvalificere udvalgte professionsrettede 

perspektiver samt generelle undervisnings- og lærerfaglige intentioner.  

Det er en vigtig pointe, at sammenspillet mellem fagene skal omfatte andet og mere 

end blot en kvalificering af fagdidaktikken, og at det fælles didaktiske møde primært 

skal sikre en mere udpræget orientering mod selve lærerprofessionen i bred forstand, 

end de enkelte liniefag hidtil har formået.  

I forlængelse af erfaringerne fra det første år i udviklingsprojektet og ovenstående 

intentioner kan der peges på følgende mulige tiltag: 

 Identificere og udvikle didaktiske felter, som har fælles interesse for både 
naturfagene (natur/teknik, biologi, geografi samt fysik/kemi) og matematik. 

 At tydeliggøre formål og intentioner med udviklingsprojektet  

 Tydeliggøre de organisatoriske rammer for og omkring udviklingsarbejdet, 

herunder med konkrete planbeskrivelse til de studerende 

 Integrere ’dryppene’ i det ’daglige’ arbejde, såvel praktisk som intentionelt. 

 Øge og tydeliggøre samarbejdet og samspillet mellem fagene og herved øge 

sammenhæng og kontinuitet. 

 At organisere udviklingsarbejdet i et mere samlet forløb i forbindelse med 

praktikforberedelse - og efterbehandling med henblik på at styrke de 

undervisningsfaglig og didaktiske kompetencer. 

 

Projektets mål 07/08 

På baggrund af evalueringen af aktiviteterne i 06/07 foretog projektgruppen en 

justering af målene for 07/08: 

1. Udvikling af et empirisk grundlag til design af en profil for en naturfaglig tonet 

læreruddannelse, baseret på et samarbejde mellem matematik, naturfag, 

pædagogiske fag og praktikken. 

                                       
1 EVA (2003). Læreruddannelsen. København: Danmarks Evalueringsinstitut 
2 Rasmussen, J.: Læreruddannelsen i DK. I: Skagen, K.(red.): Læreruddannelsen i Norden. Unge Pædagoger 2006. 
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2. at indkredse og tydeliggøre naturfaglige metoder, i det omfang 

læreruddannelsens naturfag kan blive enige om det. 

3. at udarbejde et naturfagligt fælleskatalog over mulige faglige og fagdidaktiske 

indholdstemaer på tværs af naturfagene 

4. at udpege, diskutere og anvende planlægnings-, refleksions- og 

dokumentationsværktøjer med særligt henblik på naturfaglig undervisning og 

de studerendes praktik heri 

5. at udbygge den faglige- og fagdidaktiske diskussion på tværs af 

undervisergrupper i læreruddannelsens naturfag, mhp at skabe fælles 

forståelse og tilgange til bla de studerendes praktikforløb 

 

Aktiviteter i forhold til målene for 07/08 
Der blev planlagt tre konkrete aktiviteter for de studerende i 07/08:  

1. Skoleovertagelse på Højboskolen i Hørning. Planlægning skal i gang nu.  

2. Forløb omkring praktikken med fokus på refleksioner over observationer i 

praktikken.  
3. Opsamling på det samlede forløb i forår 08. 

 

I projektgruppen og baggrundsgrupperne planlægges følgende tiltag: 

1. Fælles didaktisk indkredsning af indholdstemaer af interesse for både 
matematik og naturfag 

2. Udvikling af kommunikativt forum på tværs af faggrupperne 

 
I bilag 1 findes konkret tids- og handleplan for aktiviteterne. 

 

 

 

 

Metodebeskrivelse for målevaluering 07/ 08 

 Evalueringen tager afsæt i en fælles opsamling på observationer om naturfaglig 

kultur i praktikken – lydoptagelse fra en opsamling, der foregår på holdet og 

desuden skriftlig respons fra 3 studerende.  

 En skriftlig redegørelse fra 8 studerende under overskriften: ’Oplæg til refleksioner 

over skoleovertagelsen på Højboskolen’.  
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Målevaluering 07/08 

Evalueringen på projektets 2. år sætter som udgangspunkt fokus på elementer fra: 

Mål 1: …samarbejde mellem matematik, naturfag, pædagogiske fag og praktikken.  

Mål 5: At udbygge den faglige - og fagdidaktiske diskussion på tværs af 

undervisergrupper i læreruddannelsens naturfag, med henblik på at skabe fælles 

forståelse og tilgange til blandt andet  de studerendes praktikforløb. 

Evaluering peger på: 

1. At de studerende har observeret følgende om naturfaglig kultur i praktikken: 

 Iagttagelse af kulturkløft mellem ’unge’ og ’gamle’ lærere inden for det 

naturfaglige område 

 Teamsamarbejdet fungerer - når det fungerer som fora for idé- og 

materialeudveksling 

 Dårlige fysiske forhold/ rammer for naturfagene generelt 

 De manglende ressourcer medvirker til at underbygge en generel kløft 

mellem intentioner og virkelighed 

 Undervisningens fokus ofte ’stoffet’/ eksamen snarere end elevernes læring 

 

 De studerende demonstrerer, at de kan iagttage forskellige forhold 

vedrørende den naturfaglige kultur. 

 De studerende demonstrerer naturfags- og almendidaktiske refleksioner og 

overvejelser under opsamlingen om naturfaglig kultur i praktikken. 

   

2. Gennemgående elementer fra de studerendes redegørelser i forbindelse med 

skoleovertagelsen på Højboskolen: 

 De didaktiske refleksioner er som hovedregel knyttet tæt til den konkrete 

undervisningspraksis – planlægning/ gennemførelse. 

 Den didaktisk analyse er ikke udtalt, der er snarere tale om en beskrivelse 

eller belysning af de forskellige konkrete problemer de støder på i praksis. 

Det er derfor karakteristisk at redegørelserne typisk er beskrivelser af 

undervisningens planlægning og gennemførelse 

 Der er ikke lagt vægt på de overordnede betragtninger om undervisningens 

formål og intentioner. 

 Stoffet/fagligheden eller ’planen’ som regel den dominerende styrende 

faktor i undervisningen. 

 Fokus ofte snarere på undervisningens praktiske gennemførelse end på 

elevernes læring. 

 Evaluering spiller ofte en mindre rolle. 

 Evalueringerne knyttes i givet fald til en afsluttende snak: ’hvad de synes 

om os’ og ’vores forløb’ 

 Det lykkedes at koble matematiske og naturfaglige dimensioner. 
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 Der er eksempler på didaktiske overvejelser og refleksioner 

 

Overordnet tyder evalueringen på, at det er muligt at etablere et samarbejde mellem 

fagfag og pædagogiske fag/- undervisere i bestræbelserne på at accentuere og 

kvalificere udvalgte professionsrettede perspektiver samt generelle undervisnings- og 

lærerfaglige intentioner med afsæt i praktik og her et konkret 

skoleovertagelsesprojekt. 

Netop i et samarbejde omkring et praktikforløb eller et konkret skoleprojekt 

muliggøres et samspil mellem fagene, der omfatter andet og mere end blot en 

kvalificering af fagdidaktikken, men desuden kan medvirke til at sikre en mere 

udpræget orientering mod selve lærerprofessionen i bred forstand, end de enkelte 

liniefag hidtil har formået.  

Der er derfor nogle oplagte interesser og muligheder i fortsat at forsøge at 

samarbejde omkring konkrete praksisrelaterede projekter, der kan medvirke til at 

identificere og udvikle didaktiske problemstillinger, som har fælles interesse for både 

naturfagene(natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi) og matematik. 

Processuel og kontekstuel analyse 

I dette afsnit evalueres målene for 07/08 i et processuel og kontekstuel perspektiv. 

Evalueringen bygger på samtaler i projektgruppen om kvaliteten af de aktiviteter og 

diskussioner der har været i forhold til elementer der knytter an til de forskellige mål.  

Målene for 07/08 er ikke de samme som i den oprindelige projektbeskrivelse.  

Begrundelsen er, at vi i projektgruppen havde en evaluering af første års aktiviteter, 

hvor det blev klart at bl.a. de antagelser og forudsætninger udviklingsprojektet 

oprindeligt blev formuleret med udgangspunkt i havde ændret sig. Vi havde tilknyttet 

Kirsten Krogh-Jespersen som forskningstilknytning i 06/07 til kvalificering af vores 

diskussioner om forskellige problemstillingers betydning og tolkning af resultater. Hun 

bidrog meget til at der i løbet af foråret 07 udviklede sig en klarere bevidsthed om 

nogle af de barrierer og udfordringer vi stod overfor, i forhold til at kunne gennemføre 

projektet. Kommentarerne til de enkelte mål synliggør væsentlige pointer om hvilke 

barrierer og udfordringer der har været i projektet. 

Ad mål 1 

De voldsomme forandringsprocesser vi har været underlagt udefra har krævet vores 

opmærksomhed, så det har nogle gange været svært at koncentrere sig om at 

omsætte intention til handling i projektet. Kompleksiteten i form af sociokulturelle og 

organisatoriske barrierer har gjort det vanskeligt at indfri målsætninger succesfuldt på 

alle områder. Udviklingsprojektets design har grebet ind i mange læreres praksis. 

Lærere som hver har deres undervisningsmæssige dagsorden, og som i den kontekst 



 14 

har skullet indlejre udviklingsprojektets intentioner i forhold til det hold som det 

drejede sig om. 

Projektgruppen har brugt lang tid på at udvikle en gensidig forståelse for at fagenes 

faglighed kunne berige hinanden. 

Projektets målsætninger har ikke været kommunikeret tydeligt nok til de studerende. 

Vi har i projektgruppen ikke været gode nok til at aftale den præcise ansvarsfordeling 

mellem forskellige delaktiviteter, introducerende og opfølgende processer.  

Praktikelementet blandt de mange aktiviteter har stået stærkest. Det er her de 

studerende har oplevet projektets målsætninger bedst har kunnet realiseres.  

Projektet har bidraget til indsamling af empirisk materiale til design af en naturfaglig 

tonet læreruddannelse.  

Der har været gode diskussioner om perspektivet i denne målsætning, både 

vedrørende organisation og indhold. 

Samarbejdet i projektgruppen og med baggrundsgrupperne har været produktive fora 

til at problematisere og perspektivere de udfordringer naturfagene står overfor i den 

nye læreruddannelse. 

Ad mål 2 

Fokus med denne målsætning drejede sig om at indkredse de elementer omkring 

naturvidenskabelig arbejdsmetode der kunne være et fælles didaktisk 

referencegrundlag for alle naturfagene og matematik, og med et almendidaktisk 

perspektiv.  

Konsensus om disse elementer byggede på en forhandling i projektgruppen og på 

dialog med baggrundsgrupperne i både matematik og naturfag. Perspektivet har 

været at blive enige om nogle overordnede retningslinjer for hvilket naturfagligt 

indhold det giver mening at arbejde med i et tværfagligt modul, og afprøve dette 

indhold i en række aktiviteter på matematikholdet. 

Ideen om et fælleskatalog er alle enige om er en god ide, hvis et samarbejde mellem 

matematik, naturfag og didaktik skal realiseres. Overvejelser om fælleskatalogets 

indhold findes i bilag 5. 

Ad mål 3 

Kommentarerne til målsætning 3 ligger sig op ad kommentarerne til målsætning 2. 

Ad mål 4 

Forskellige planlægnings-, refleksions- og dokumentationsværktøjer har været 

afprøvet. Det viste sig at være mest brugbart omkring de studerendes praktik. (se 
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bilag 6. Refleksionsværktøjet til observation af i deres praktik om den naturfaglige 

kultur på praktikskolerne blev givet alt for sent. Timingen var meget uheldig. 

Studieprodukterne fra skoleovertagelsen svarer til de præmisser og forventninger der 

var givet til de studerende på forhånd.  I forhold til at holdet er i 2. studieår, kan man 

ikke forvente dybtgående refleksioner over sammenhænge mellem teori og praksis.   

Ad mål 5 

Kommentarerne til målsætning 5 indfanges af kommentarerne til målsætning 2. 

Afsluttende konklusion 
 

Naturfagene har haft en tendens til at være meget selvrefererende, hvilket hele 

CAND-missionen også kan ses som et udtryk for.  

Overskriften på udviklingsarbejdet ”Udvikling af en naturfaglig tonet læreruddannelse” 

er tænkt som et modtræk til ovenstående synspunkt, fordi udviklingsarbejdet i sin 

målsætning har haft et gennemgående integrativ perspektiv, som tænker fag, 

fagdidaktik og praktik sammen. 

I den nye lov om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen 

understreges det allerede i uddannelsesbekendtgørelsens § 1, at den kommende 

lærer gennem uddannelsen skal opnå teoretiske og praktiske forudsætninger for sit 

virke, og i § 25, at praktik og uddannelsens øvrige fag samarbejder gennem alle 

studieår gennem et forpligtende samspil imellem praktik, kristendomskundskab / 

livsoplysning / medborgerskab samt de pædagogiske fag og linjefagene 

(Undervisningsministeriet, 2006).  

Det er imidlertid veldokumenteret, at relationen mellem teori og praksis udgør et 

problem i læreruddannelsen. ”Der er ingen tvivl om at det er en stor udfordring at få 

skabt en sammenhæng mellem udannelsens fag og mellem teori og praksis” siges det 

i evalueringen af den danske læreruddannelse (EVA, 2003, s. 25).  

I evalueringen af den svenske læreruddannelse peges der på, at lærere har ”svært 

ved at håndtere de opgaver, som kommer fra højskolens lærere på en måde som 

giver mening for de studerende, og på samme vis har højskolens lærere 

vanskeligheder med at problematisere de studerendes erfaringer fra praksis” 

(Högskoleverket, 2005, s. 17) 

Evalueringen af norsk læreruddannelse giver udtryk for det samme ved at påpege, at 

”det ikke er lykkedes at opnå denne helhed - mellem praksis, fag og pædagogisk 

teori, og at de enkelte uddannelser derfor heller ikke er gode nok som 

professionsuddannelser” (NOKUT, 2005, s. 22).  
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EVA (2003)3 peger konkret på en række fundamentale forhold, der kan forbedres i 

læreruddannelsen. Det gælder blandt andet forholdet mellem linjefag, pædagogiske 

fag og praktikken. Der er øjensynligt brug for en styrkelse af trekantsamarbejdet 

mellem linjefag, pædagogiske fag og praktik, herunder en tydeliggørelse af hvad de 

tre fagområder kan bidrage med før, under og efter praktikken. Som 

læreruddannelsen hidtil har været organiseret, har det i vid udstrækning været 

overladt til den enkelte studerende at integrere indsigter fra linjefagene, 

pædagogikken og praktikken.   

I udviklingsarbejdet naturfaglig tonet læreruddannelse tyder evalueringen på at det er 

muligt at etablere et samarbejde mellem fagfag og pædagogiske fag/- undervisere, og 

at det i et vist omfang er lykkedes at sætte fokus på og kvalificere professionsrettede 

perspektiver primært i relation til et konkret skoleovertagelsesprojekt. 

Netop i et samarbejde omkring praktikforløb muliggøres et relevant samspil mellem 

fagene, der omfatter andet og mere end blot en kvalificering af fagdidaktikken, og 

derved sikre en mere udpræget orientering mod selve lærerprofessionen i bred 

forstand, end de enkelte liniefag hidtil har formået.  

Der er derfor nogle oplagte interesser og muligheder i fortsat at forsøge samarbejde 

omkring konkrete praksisrelaterede projekter, og dermed medvirke til at identificere 

og udvikle pædagogiske og didaktiske problemstillinger, som har fælles interesse for 

både naturfagene(natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi), matematik og 

pædagogiske fag - ikke mindst i en læreruddannelse, der har fokus på de 

professionsrettede perspektiver.  
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Bilag 1 
 

Tids- og handleplan 06/07 

Tidsram

me Tiltag Mål Indikatore

r 

Evaluering/Kvalitetssikrin

g 

Komm

unikati

on 

Ressourcer 

Maj-juli 

06 

 

Etablering af udviklingsgruppe. 

Diskussioner om den 

naturfaglige toning. 

Dokumentations- og 

evalueringsplatform etableres. 

Breve udsendes til studerende, 

der starter august 06. Stamhold 

med interesse for naturfag 

etableres.  

 

     

August 06 

 

 

Naturfagligt tonede aktiviteter i 

tilknytning til stamholdene 

diskuteres, konkretiseres og 

planlægges. 

Studerende introduceres til 

udviklingsprojektets 

indholdselementer og mål etc. 

     

August 06 

– januar 

07 

 

 

Afvikling af aktiviteter med 

naturfaglig toning. 

Naturfaglige dryp i et omfang på 

10 undervisningstimer.  

Mulighed for at vælge naturfag i 

     



 

praktikken.  

Fokuspunkt i praktikopgaven: 

identifikation af naturfaglig 

kultur. Efterbehandling af 

praktikrapporter.  

Marts – 

maj 07 

 

Gennemførelse af 

evalueringsprocesser, herunder 

skriftlige redegørelser, 

fokusgruppeinterview, 

evaluering af studerendes 

portfolioprodukter. 

 

     

Maj – juni 

07 

 

 

Vurdering af evalueringens 

resultater med henblik på 

beslutning om den naturfaglige 

toning samt tiltag i 07/08 med 

udgangspunkt i målsætningerne 

for 07/08. 

Planlægning af aktiviteter. 

     

August 07 

 

Opsamling på 

evalueringsprocesser i maj. 

Planlægning af årets aktiviteter. 

     

13. 

septembe

r 07 

 

Møde med faggrupperne mat og 

nat om udvikling af katalog med 

fælles praksisfelter. 

     

 

 



 

Tids- og handleplan 07/08 

Tidsram

me Tiltag Mål Indikatorer Evaluering/Kvalitetssikrin

g 

Komm

unikati

on 

Ressourcer 

080807 Tilbagemelding (HLN) fra 

udbytte af fokusgruppeinterview 

i Maj 077 

Diskussion af arbejdspapir mhp 

beslutning af strategi for 

målformulering for 07/08 

Aftale om invitation til møde 

med baggrundsgrupper 

Opstilling af mål for 

dette års arbejde 

Referat af 

fokusgruppei

nterview 

Foreløbig 

målformuleri

ng 

Diskussion af 

mulige tiltag 

for årets 

arbejde 

 Referater 

og 

arbejdsp

apirer  

 

030907 Tilbagemelding og diskussion 

med Kirsten Krogh-Jespersen 

Præcisering af årets tiltag og 

målformuleringer 

Kvalificering af årets 

arbejde på baggrund af 

opsamlinger fra sidste 

år 

 

Foreløbig 

målformuleri

ng 

Diskussion af 

mulige tiltag 

for årets 

arbejde 

 Referater 

og 

arbejdsp

apirer 

 

130907 Møde med baggrundsgruppen at orientere 

baggrundsgruppen om 

projektet i 

almindelighed og om 

første års tiltag og 

erfaringer i 

særdeleshed. 

at tage fat på arbejdet 

med indfrielsen af de 

konkret formulerede 

Udarbejdelse 

af katalog 

over emner 

og 

arbejdsforme

r der kan 

være en 

fælles 

berøringsflad

e, samt en 

klarlægning 

   



 

mål, og herunder især: 

 

at indkredse og 

tydeliggøre naturfaglige 

metoder, i det omfang 

læreruddannelsens 

naturfag kan blive enige 

om det. 

at udarbejde et 

naturfagligt 

fælleskatalog over 

mulige faglige og 

fagdidaktiske 

indholdstemaer på 

tværs af naturfagene 

at udbygge den faglige- 

og fagdidaktiske 

diskussion på tværs af 

undervisergrupper i 

læreruddannelsens 

naturfag, mhp at skabe 

fælles forståelse og 

tilgange til bla de 

studerendes 

praktikforløb. 

 

af hvilke 

problematikk

er der 

knytter sig til 

samarbejdet. 

Uge 39 Hold 26.8 beslutter og 

planlægger sammen med FT 

skoleovertagelse på Højbo 

skolen i Hørning. 

Afprøvning af  

tværgående 

undervisningsaktiviteter 

med et matematisk og 

naturfagligt indhold. 

Bevidstgørelse om 

    



 

kvalitet af tværfaglige 

tilgange til både 

matematik og 

naturfagene  

Uge 43 

 

Højboskolen, Hørning, 

Skoleovertagelse, hold 26.8 

Opsamling af erfaringer     

240907 

 

Planlægning af workshop til 

konference den 12.-13. 

november i Kolding 

HLN, MS, NK 

     

Nov. 07 

 

Planlægge opsamling af hold 

26.8´s erfaringer fra 

skoleovertagelse. 

Udarbejdelse af skitse til artikel 

til Forskersymposium på Island 

Juni 08 

HLN, MS, NK, FT, PS 

Empiriindsamling 

Udbrede kendskab til 

projektets resultater 

Vidensdeling 

 

    

Nov. 12-

12 

 

Konference om naturfaglig kultur 

på læreruddannelsen. MS, HLN, 

UHL 

Vidensdeling  

Erfaringsindsamling 

 

 

    

Nov. 07 

 

Planlægning af didaktisk forløb 

omkring  

Hold 26.8’s praktik. 

 

Planlægning af konkret 

didaktisk forløb omkring 

praktikken.  

Tage afsæt i 

fokuspunkter i 

projektbeskrivelsen for 

    



 

07/08 i 

projektbeskrivelsen 

Ultimo 

dec.  

 

Formulering af 

dispensationsansøgning 

PN 

     

Ultimo 

nov.  

 

 

 

Møde med baggrundsgrupperne Opsamling og 

omsætning af erfaringer 

fra Højboskolen til 

diskussionsoplæg for et 

samarbejde mellem 

matematik og naturfag.  

    

Dec. 07 

 

Artikel til forskersymposium 

fordiggøres. 

     

 

 

      

Jan. 08 

 

Praktik forløb afvikles      

 

 

      

Marts 08 

 

Opsamling praktikforløb       

 

 

      



 

April 08 

 

Udkast til endelig rapport      

Maj 08 

 

Udarbejdelse af artikel til MONA 

og oplæg til Island. 
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Bilag 2: Eksempel på rapportering af naturfaglig kultur 
Den naturfaglig del af Vestre Skole 

Baseret på vejledningssamtale med XXX f/k og n/t lærer. 

Hvert år er der 4-5 fagteammøder i ”naturfagsgruppen” nogle møder er med alle 

lærere der underviser i naturvidenskabelige fag dvs. geografi, biologi, natur/teknik og 

fysik/kemi, andre møder er for undervisere i de enkelte fag, fx et fysik/kemi møde.  

Vi fik heldigvis mulighed for at deltage i et af disse møder. Påvdet sidste møde havde 

de planlagt en minimumsplan for, hvad man skulle komme ind på i de forskellige fag i 

overbygningen, da vi deltog skulle de planlægge hvad der skulle undervises i i 

natur/teknik. Deres mål var at skabe en rød tråd gennem den naturfaglige 

undervisning på stedet. Deres arbejde bestod i at trække det vigtigste ud af fælles 

mål for de enkelte fag, og skrive nogle konkrete emner på alle elever skal arbejde 

med. Der var dog stadig stor fokus på at holde fagene åbne, så lærerne ikke bliver for 

låste. 

Til at starte med var ideen at der meget specifikt skulle være skrevet hvad 

natur/teknik havde beskæftiget sig med, så eleverne havde nogle færdigheder når de 

startede i overbygningen. Dette var Poul (den fysiklærer vi havde kontakt til) meget 

imod, han synes den vigtigste opgave med natur/teknik i forhold til fysik/kemi, var at 

lære børnene at færdes i et laboratorie, altså god opførsel. 

Inden fagenes minimumsplaner blev lavet, så har fagteammøderne været brugt til at 

planlægge de nye faglokaler der er kommet indenfor det sidste halve år. Lokalerne er 

kommet med statens regler om at støtte med 50% op til et vist beløb, til de skoler der 

vil købe nogle nye faglokaler til naturfagene. Der er derfor kommet et fysik/kemi 

lokale, et kombineret geografi og biologi lokale og et natur/teknik lokale er på vej. 

Sammen med de nye lokaler har de også investeret i nye bøger, så lokalerne bliver 

helt opdaterede. 

Der er timer sat af til to lærere (2*10 timer) der deler tilsynsopgaven med fysik/kemi 

lokalet og materialesamlingen.  

I Silkeborg Kommune er der er en naturvidenskabskonsulent, men på Vestre Skole 

var det ikke en person de brugte. De vidste der var en, men hvem han var og hvad de 

kunne bruge ham til vidste de ikke.  

Vestre Skole har ikke noget officielt samarbejde med andre skoler, men når en lærer 

er ude som censor, eller på anden måde kommer i kontakt med andre lærere fra 

andre skoler, så sker der en slags uofficiel kontakt og udveksling af ideer finder sted. 
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Den næste opgave for naturfagsgruppen er at planlægge en tværfaglig emneuge med 

det naturvidenskabelige emne ”De fire elementer”. Vi så optakten til emneugen, men 

planlægningen af emneugen var på et meget tidligt stadie. Der blev lavet en oversigt 

over forskellige emner til de fire elementer, og der var mulighed for de andre lærere 

at komme med flere ideer og forslag til fag. Emneugen var sidste uge inden påske. 



 

Bilag 3: Skema over opsamling på praktikrapporter om undersøgelse af naturfaglig 

kultur 
Matrix: 

”Udvikling af naturfagsundervisning” 

 

 Bøgeskov-

skolen 

Kornmod 

Realskole 

Brændgård-

skolen 

Vestre    

Skole 

Hyldgårds-

skolen 

Nr. Snede Mølleskolen 

Naturfagsteam + 

”Små og 

store” 

- Påbegyndt 

opbygninge

n 

+ 

4-5 

møder/år 

+ fagmøder 

   

Fag-pædagogiske 
udviklingssamtaler 

Èn MUS/ 

år 

Fokus på 
udviklingen 

? Formulering 
af ”Rød 

Tråd” 

   

Selvstyrende team 
- 

- ? -    

Faglokaler/værkste

d 

Mangelfulde

. 

Under 

opbygning 

+ 

Nyt 

+ 

Nyt f/k-

lokale 

Nye 

faglokaler 

   

Materialesamling Indskoling 

OK. 

Resten 

+ ? Under 

opbygning/ 

udvidelse 

   



 

mangelfuld 

Depot + 

Mobilt/mang

-elfuldt 

+ 

I tilknytn. til  

faglokale 

? ?    

Tilsyn + ? ? 2x10 at    

Ressource-/ 

Funktionslærer 

- ? ? Kommune-

konsulent 

(?) 

   

Netværk Gymnasium

, 

”Nat.vid.hus

” 

- ? Uformelt    

Efteruddannelse Lokale 
kurser 

+ ? ?    

Naturfagslogbog - ? ? ?    
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Bilag 4: 

Til lærerstuderende på årgang 26. 

 

Tillykke med din optagelse på læreruddannelsen i Silkeborg og dit valg af matematik 

som første liniefag. 

I de næste to år er vi på Silkeborg Seminarium med i et landsdækkende projekt om 

udvikling af en naturfaglig tonet læreruddannelse i regi af Center for Anvendt 

Naturfags Didaktik. Du vil høre det omtalt som et CANDprojekt. 

Det betyder for det kommende studieår, at vi gerne vil gøre erfaringer med en ”tonet” 

naturfaglig tilgang i undervisningen i det omfang, det er muligt at få det perspektiv 

med på 1. årgang med henblik på at udvide det senere i læreruddannelsen.  

Vores idéer vil du høre mere til, når vi mødes i august, hvis du er med på holdet. 

Vi har brug for at vide, om du ser dig selv i en naturfaglig læreruddannelse, dvs. om 

du påtænker at have 2-3 naturfaglige liniefag, hvoraf det ene er matematik. De øvrige 

naturfag er: biologi, geografi, natur-teknik og fysik/kemi. 

Nedenunder beder vi dig tilkendegive, om du påtænker at vælge flere naturfag. 

Dit svar vil indgå i vores sammensætning af stamhold, så vi forhåbentlig får 1 

naturfagligt tonet stamhold.  

Her beder vi dig tilkendegive, hvad du påtænker at vælge udover matematik: 

 

Jeg påtænker at vælge yderligere 1 naturfag. 

Jeg påtænker at vælge yderligere 2 naturfag. 

 

Returnér kun skemaet såfremt du påtænker at vælge 1- eller 2 naturfag udover 

matematik. I modsat fald behøver du ikke foretage dig noget. 

Vi beder dig returnere skemaet til seminariets kontor senest d. x/x 2006 af hensyn til 

holddannelsen. Du kan også maile dit svar på XXXXXXXXX 

 

 

God ferie og på gensyn i Silkeborg – vi glæder os til at møde jer alle. 
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Bilag 5: Naturfaglig fælleskatalog 

Dette katalog er udarbejdet i forlængelse af et møde med baggrundsgruppen i 

matematik og naturfag. 

Hensigten med mødet var for det første at orientere baggrundsgruppen om projektet i 

almindelighed og om første års tiltag og erfaringer i særdeleshed. I den forbindelse 

blev der også redegjort for de ændrede strategier og hensigtserklæringer, der er 

opstået netop i kølvandet på de foreløbige erfaringer. 

For det andet var det intentionen at tage fat på arbejdet med indfrielsen af de konkret 

formulerede mål, og herunder især: 

- at indkredse og tydeliggøre naturfaglige metoder, i det omfang 
læreruddannelsens naturfag kan blive enige om det. 

- at udarbejde et naturfagligt fælleskatalog over mulige faglige og 

fagdidaktiske indholdstemaer på tværs af naturfagene 

- at udbygge den faglige- og fagdidaktiske diskussion på tværs af 
undervisergrupper i læreruddannelsens naturfag, mhp at skabe fælles 

forståelse og tilgange til bla de studerendes praktikforløb. 

 

På baggrund af orienteringen og drøftelser omkring projektets berettigelse, 

muligheder og begrænsninger m.v., var især opgaven med opbygningen af et såkaldt 

fælleskatalog på dagsordenen.  Følgende skema tjente som inspiration: 

 

Temaer Matematiske 

sammenhænge 

og tilknyttede 

Naturfaglige 

sammenhænge 

og tilknyttede 

Konkret uv. 

forløb 

Eksempler på 

didaktiske 

undertemaer 



 31 

 

 

 

Resultatet af arbejdet fik denne karakter: 

I 

På det overordnede plan kan undervisningen i - og på tværs af alle naturfagene (incl. 

matematik) udspringe af følgende undervisningsmæssige tilgange: 

 isolerede, fag-faglige tilgange, 

 emneorienterede tilgange, hvor fagene hver især byder ind med det indhold, de 
kan tilbyde indenfor emnet, 

 problemorienterede tilgange, hvor fagene trækkes ind i den udstrækning, de 

tjener til at belyse problemstillingen 

 lokalitets-funderede tilgange, hvor fænomener (i nærområdet) gøres til genstand 
for tværfaglige undervisningsforløb. Tilgangen kan være en af de tre skitserede: 

fag-faglig, emneorienteret og problemorienteret. 

 

Rækkefølgen i det foregående er ikke tilfældig men skal opfattes som udtryk for en 

progressionstænkning. 

II 

Mht. undervisningens overordnede pejlemærker kan forskellige kompetenceområder 

opstilles som sådanne. Det kan eksempelvis dreje sig om: 

 modellering, 
 repræsentations- og symbolkompetence, 

 kommunikationskompetence, 

 hypotesetestning. 
 

underbegreber underbegreber temaer. 

1. Energi     

2. Vækst     

3. Hypotesetestning     

4. Opmålinger og 

registreringer i 

naturen. 
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I forhold til hold 26.8´s matematik-linieforløb er især sidste kompetenceområde 

relevant! 

III 

Som eksempler på et mere specifikt indhold, der på forskellig vis kan danne 

mødested for de foregående punkter, I og II nævnes (i overskrifter) bl.a.: 

 Vand 
 Motorvejslinieføringen v. Silkeborg 

 Byplanlægning 

 Sygdomsepidemier (HIV/AIDS – f.eks.) 
 Bæredygtighedsbegrebet (f.eks. i forhold til dyrkningsformer, fødevareforsyning, 

klima etc.) 

 Energi 

 Teknologi / anvendelse af naturfag (f.eks. i produktionsvirksomheder i 
nærområdet) 

 Kost, sundhed og bevægelse (som ser ud til at blive et tema i det spirende, 

tværinstitutionelle naturfagssamarbejde i Silkeborg Kommune) 

Bilag 6: 

Naturfaglig Kultur i folkeskolen 

Til alle seje studerende på 26.8 

Her har du en rigtig spændende udfordring fra CAND-projektet, som fordrer en god 

del af din kreative kompetence, imedens du er i praktik.  

Du anmodes om og opfordres til at udforske/ undersøge din folkeskoles ´naturfaglige 

kultur´. Det følgende er en vejledning til dig om, hvordan det kan gøres. 

En givende måde at undersøge en organisations kultur på er at anvende Edgar 

Schein´s kulturanalysemodel4, som gennem indsamling af data omkring ekstern 

tilpasning og intern integration undersøger artefakt- og værdiforhold i kulturen med 

henblik på at afdække de grundlæggende antagelser, som reel styrer kulturens 

praksis. 

Edgar Schein mener, at alle organisationer (altså også skolen) må løse 2 universelle 

problemer, dels at overleve i og tilpasse sig det eksterne miljø, dels at integrere sine 

interne processer for at sikre evnen til fortsat overlevelse. 

For Schein er organisationskultur et mønster af grundlæggende antagelser, der er 

skabt af en bestemt gruppe mennesker, samtidig med at denne gruppe lærer at klare 

sine problemer i forbindelse med ekstern tilpasning, henholdsvis intern integration – 

og som fungerer godt nok til at blive betragtet som ´gyldig´ og derfor må videregives 

                                       
4 Schein, Edgar, 1986: Organisationskultur og ledelse. Forlaget Valmuen. 
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til og læres af nye medlemmer af gruppen, som den ´korrekte´ måde at opfatte, 

tænke og føle på i relation til disse problemer. 

Schein foretager sin analyse på følgende måde: 

Forskeren opsamler data, som har at gøre med, dels ´ekstern tilpasning´, dvs. bl.a. 

udsagn om mission og strategi, mål midler, mm.; dels ´intern integration´, dvs. 

fælles sprog, magt, status, intimitet, venskab, mm. – for på den baggrund at 

undersøge ártefakt-niveauet´ , dvs. f.eks. påklædning, tilstedeværelse, sprog 

talemåder, historier, synlige traditioner, mm. 

Herefter går Schein over til en analyse af ´værdierne´, dvs. f.eks. de præmisser, 

informanterne lægger til grund for sortering af tilstande og handlinger, som er 

ønskværdige og uønskværdige. Denne analyse af værdiniveauet er iflg. Schein ikke 

nødvendigvis informanterne (altså de udspurgte) bevidst. 

Endemålet med den analytiske sortering og findeling af ´artefakter´ og ´værdier´ er 

en udledning af det ´kulturelle paradigme´, eller mønstret af grundlæggende 

antagelser. De grundlæggende antagelser danner deres eget paradigme, som viser 

sammenhængen mellem de tilsyneladende løsrevne og forvirrede artefakter og 

værdier – og ´de grundlæggende antagelser´ er reelt de, der ´styrer´ hverdagens 

kultur. 

Din udfordring består i at undersøge den subkultur, naturfaggruppen på din skole 

udgør - , dels at opdage, om der er konsistens eller inkonsistens mellem niveauerne; 

dvs. om der er overensstemmelse mellem det, man siger og gør OG de 

grundlæggende antagelser; OG; dels at opdage, hvorledes de grundlæggende 

antagelser reelt styrer handlingerne - med henblik på en vurdering af, om disse 

antagelser kan, eller bør forandres.  

Her har du Schein´s model ”TRAGTEN”: 
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Vejledning: 

1. Hvad siger naturfaglæreren? 

Forskeren (du) indsamler data om: 

Ekstern tilpasning 

- hvorledes gebærder naturfaglæreren sig i relation til omverdenen på skolen. 
 

Indsaml udsagn om: mission, vision, mål, midler, mm. 

Intern integration 

- hvorledes gebærder naturfaglæreren sig i relation til sin faggruppe ? 

Data input 

Ekstern 

tilpasning 

Intern 

integration 

Artefakter 

Værdier 

Grundlæggende 

antagelser 
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Indsaml udsagn, som siger noget om fælles sprog, magt, status, venskab, mm.    

2. Hvad gør naturfaglæreren ? 

Forskeren analyserer på baggrund af ovennævnte ekstern- og intern integration, dels 

artefakt-niveauet, dels værdiniveauet: 

Artefakter 

- påklædning, tilstedeværelse, sprog, talemåder, historier og myter, synlige 

traditioner 
 

Værdier 

- hvilke værdier ligger til grund for naturfaglærerens sortering af ønskværdige 

henholdsvis uønskede tilstande, valg af fokus, vægtning i undervisning 
(pædagogik/ didaktik), evaluering.  

 

3. Hvad lader naturfaglæreren sig reelt lede af ? 

Forskeren udleder af ´artefakter´ og ´værdier´ en analytisk syntese omkring 

mønstret af grundlæggende antagelser – paradigmet (´koden´) der reelt styrer 

naturfaggruppens handlen: 

Grundlæggende antagelser: 

- Hvordan betragtes naturfaggruppens forhold til organisationen? Er der tale om 

dominans, underkastelse, harmonisering, om at finde sin niche ? 
- Hvad betragter naturfaggruppen som ´virkeligt´? Hvad er en ´kendsgerning´ ? 

Hvordan bestemmer man endegyldigt sandhed? ´afsløres´ sandhed eller 

´opdages´ sandhed ? Grundlæggende antagelser om tid og rum. 

- Hvad vil det sige at være menneske? Hvilke egenskaber betragtes som 
essentielle eller endegyldige? Er den menneskelige natur god eller ond, neutral 

? Er mennesket udviklingsdygtigt eller ej ? 

- Hvad er det ´rigtige´ for mennesker at gøre på basis af ovenstående antagelser 
om dominans, sandhed, mennesket – at være aktiv, passiv, selvudviklende, 

fatalistisk ? Hvad er arbejde, hvad er leg, hvad er læring? 

- Hvad betragter naturfaglæreren som den ´rigtige´ måde at forholde sig til 
andre på? Er livet et spørgsmål om samarbejde, eller konkurrence, 

individualisme, gruppearbejde eller kollektivt fællesskab, er det baseret på 

nedarvet autoritet, love karisma ? (Schein, 1986, s. 92) 

 

 

Din/ jeres analyse vil vi gerne i dialog med jer om på didaktisk dag efter praktikken. 
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Vi har ikke noget limit på opgaven, men håber på, at du/ I afleverer min.  3 sider. 

(Man kan også overveje at gøre opgaven til PÆD.OPGAVEN og/ eller anvende den til 

porteføljen til Bacheloropgaven.) 

Opsamling på observationer om naturfaglig kultur i 

praktikken 
Mandag den 4. Februar klokken 12.25-14.00 (senest) 

Formålet med dette arbejdspapir er at skabe en ramme om opsamlingen på den 

observationsopgave som Per Søndergaard stillede jer før jul. 

Organisering 

1. Præsentation og diskussion af datagrundlag. Praktikgrupper samarbejder 

parvis. 

 

Praktikgrupper forholder sig til spørgsmålene: 

 

a. Hvad siger naturfagslæreren om skolen?  

 Hvad er deres syn på skolens visioner, mål, midler etc.?  

 Hvad er deres syn på faggruppesamarbejde? 

b. Hvad gør naturfagslæreren? 

 Hvordan er naturfagslærerne tilstede på skolen, individuelt og 

kollektivt? 

 Hvilke værdier giver naturfagslærerne udtryk for ”set udefra”? 

 

2. Praktikgrupperne forbereder parvis et indlæg til plenum om spørgsmålet: 

”Hvad lader naturfagslæreren sig reelt lede af?” 

 Forholdet til skolen som organisation? 

 Forholdet til den viden eleverne skal lære? 

 Eleverne som personer, hvad er vigtig for dem at lære? 

 Er naturfagslæreren individuel eller kollektiv orienteret? 

 

3. Plenumdiskussion af spørgsmålet ”Hvad lader naturfagslæreren sig reelt lede 

af?” 
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Bilag 7: 

         Interviewguide – anvendt 9. maj, 2007 – Silkeborg 

Seminarium 

     Fokuspunkter - kriterier       Interviewspørgsmål 

 

1. Didaktiske elementer: 

- Eksempler på at der arbejdes 

med at identificere og 
vurdere naturfaglig kultur på 

praktikskolen 

 

 

 

- Anvender 

videnskabsteoretiske 
perspektiver. 

 

 

- Arbejder med progression i 
begrebsudviklingen i relation 

til kompetence 

 

 

- Redegør for læringmæssige 

perspektiver 

 

 

- Reflekterer over erfaringer 

med differentiering i 
undervisning. 

 

       

 

 

 Hvad er naturfaglig kultur for jer?  

 Så I eksempler på naturfaglig kultur 
på praktikskolen?  

 Hvordan fik I fat på informationer 

om den naturfaglige kultur på 

praktikskolen? 
 

 Hvad er det centrale i 

videnskabsteori for jer? 
 Er det et relevant fokuspunkt? 

 

 

 Hvad kan kompetencebegrebet 
bruges til? 

 Hvordan aldersrelaterer I 

kompetencebegrebet? 
 

 

 Hvad er læring for jer?  

 Hvad betyder det for undervisning 
og mulige  

undervisningsaktiviteter? 

 

 Hvordan tager I højde for elevernes 

forskellige forudsætninger? 

 Hvad skal man være opmærksom 
på i den forbindelse? 

 Hvordan arbejder I med 

meningsfulde 

repræsentationsformer? 
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2. Samarbejde mellem fagfag og 

pæd. fag i forbindelse med 

praktikken: 

- Redegør for samarbejdet 
mellem fagfag, pædagogisk 

fag og praktikken. 

 

 

- Inddrager naturfaglige 

dimensioner i beskrivelsen af 

samspillet omkring 
praktikken. 

 

 

 

 

 Hvordan oplever I at fag, 

pædagogik og praktik hænger 
sammen i samarbejdet omkring 

praktikken? 

 

 Kan I give nogle eksempler på et 

indhold, der demonstrerer at 

praktikforberedelsen/ - 

efterbehandlingen er tonet i 
naturfaglig retning? 

 

 

3. Naturfagsdidaktiske elementer i 

samspil med almendidaktiske 

dimensioner: 
- Demonstrerer indsigte i 

samspillet mellem nturfag- og 

almendidaktiske elementer 

 

 

 

 

 

 Hvad ser I som den grundlæggende 
forskel mellem almen didaktik og 

fagdidaktik? 

 Hvor ser I eksempler på samspillet 
mellem naturfagsdidaktik og almen 

didaktik? 

 I undervisningen? I praktikken? 

 

  

 

 

 

 



 

 


