
Karakterisering og kvalificering af det ”uforberedte besøg” på Orion Planetariet 

Baggrund, mål og rammer: 

 

International forskning i informal learning indikerer at curriculum relevant før- og efterbehandling 

generelt har en positiv effekt på det kognitive udbytte af et besøg på sciencemuseer og 

sciencecentre (Ellenbogen, 2005, Griffin, 2004, Rennie & McClafferty, 1995). Alligevel viser et 

dansk forskningsprojekt fra det ekstramurale læringsmiljø Eksperimentariet i København, at 

eleverne hyppigst kommer ”uforberedt” og ikke har arbejdet med at før-behandle besøget (Sørensen 

& Kofod, 2004). Om den manglende før-behandling skyldes danske naturfagslæreres 

utilstrækkelige kompetence til – eller vilje til - at forberede eleverne til besøgene, eller at de 

ekstramurale læringsmiljøer ikke i tilstrækkelig grad har kunnet præcisere deres forventninger til 

elevernes forforståelser på området er ikke belyst tilstrækkeligt i dansk fagdidaktisk forskning. 

Desuden ved vi meget lidt om, hvad dette ”uforberedte besøg” faktisk kan bidrage med kognitivt og 

affektivt, hvis det ekstramurale læringsmiljø samtidigt havde målrettede tilbud til denne type af 

besøg. 

 

Projektet har som hovedformål, at bidrage til at øge vores viden om det ”uforberedte besøg” og de 

læringsudbytter besøget evt. kunne have, ved at karakterisere og kvalificere et specifikt ”uforberedt 

besøg” på Orion Planetariet i Jels. Projektet er endvidere et eksempel på, hvad samarbejde mellem 

forskellige institutioner med dels speciale i læreruddannelse (University College Syd) og speciale i 

læringsmidler (CFU Åbenraa) kan bidrage med for at kvalificere det ekstramurale tilbud fra Orion 

Planetariet. 

Projektets delmål kan samles således: 

 

1. At øge vores viden om hvilke læringspotentialer der i rent kognitivt henseende ligger i et 

”uforberedt besøg” på Orion planetariet. 

2. At øge vores viden om elevernes affektive udbytte og udvikling af interesse for emnet 

astronomi i forbindelse med et sådant besøg 

3. At kvalificere planetariets tilbud til og forståelse for denne type af besøg 

 

Metoder og eksempler 

 



Projektets tidslinje: 

 

 
1
 

 

Projektet har været tilrettelagt som en rent kvalitativ grounded theory inspireret undersøgelse med 

observation, før- og efter-tegninger, elevinterviews og lærerinterview som de egentlige kvalitative 

redskaber. Observationen af besøget blev foretaget med video og suppleret med projektgruppens 

individuelle observationer. Elevernes før- og efter-tegningerne blev så vidt muligt foretaget på 

samme måde, hvor eleverne ikke fik nogen indledende oplysninger og blev informeret om ikke at 

samtale samtidigt med at de tegnede. Derefter blev følgende oplægstekst læst op for eleverne: 

”Tegn hvad der er ovenover skyerne”. Efter eleverne havde været inde i selve planetariet og havde 

lavet deres efter-tegninger blev 3 elever valgt ud til efterfølgende interviews. Udvælgelsen skete i 

samråd mellem projektgruppen, læreren og hjælpelæreren med det formål at repræsentere klassens 

bredde ud fra elevernes formodede faglige kompetencer tilhørende en top, midte og bund. 2 ½ 

måned efter besøget blev klassens lærer interviewet med henblik på at klarlægge lærerens 

forudsætninger og udbytte af forsøget, hendes indtryk af elevernes udbytte, og klargøre omfanget 

og typen af evt. efterbehandling af besøget.  

 

Projektets teoretiske grundlag 

 

Martin Wagenschein er nok mest kendt for sine grundlæggende tanker omkring det eksemplariske 

princip, som specielt Wolfgang Klafki har videreformidlet til store dele af undervisningsverdenen. 

Det kan dog diskuteres, om dette princip er det væsentligste bidrag, han har givet til den 

naturfagsdidaktiske diskurs. Nærværende forsknings- udviklingsarbejde trækker i højere grad på 

hans fænomentalistiske tænkning, hvor det naturfaglige fænomen ifølge Wagenschein bør stå helt 

centralt i enhver naturfaglig undervisning. Hans mange eksempler fra naturfagsundervisningen, 
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hvor fænomenet og ikke i første omgang de naturfaglige begreber er udgangspunktet for 

undervisningen, sandsynliggør at hans tanker også i dag kan bidrage med nytænkning til både dansk 

naturfagsundervisning generelt og måden at tænke ekstramurale naturfaglige læringsmiljøer på 

(Wagenschein, 1975, 1990).  

Ifølge Wagenschein bør læreren have en klar bevidsthed om menneskets ”læringsgenetiske ophav” 

og præciserer med sit begreb ”genetisch” det komplicerede i tilegnelsen af naturfaglige begreber og 

problematikker. De naturfaglige problemer må forstås som stående foran eleven på samme måde, 

som selv samme problemer har stået foran menneskeheden, da de endnu ikke var løst. Den forøgede 

mængde af stof, som nye naturvidenskabelige erkendelser og teknologiske landvindinger har 

medført, har blot øget behovet for en mere ”genetisk” tænkning. Wagenschein referer en kort 

ordveksling fra et rejseophold for at illustrere modernitetens virkning herpå: ”Wo liegt denne dieses 

Mallorca?” ”Das weiss ich nicht. Wir sind hingeflogen.” (Wagenschein 1968). 

Ifølge denne tankegang bør eleven få tid til at opleve fænomenet i sin rette sammenhæng. Man 

kunne dog ganske berettiget indvende, at der ift. dette projekt er tale om en illustration af 

virkeligheden ved en planetariefremvisning og ikke virkeligheden i sig selv. Vi mener dog at kunne 

argumentere for, at også illustrationen af virkeligheden kan være et stærkt naturfagligt fænomen. 

Wagenschein fremfører desuden med sit begreb ”Einsteig”, at indgangen til en læringsproces og 

dermed til et givent naturfagligt stof ikke nødvendigvis går gennem en platform fra et ”lavere 

kognitivt niveau”. I stedet for at se indgangen til et givent stof gennem de enkelte faglige begreber, 

argumenterer han for, at man med fordel kan anvende et appetitvækkende indgangsspørgsmål, hvor 

eleven så gennem afklaringen heraf nødvendigvis må beskæftige sig med mere komplicerede 

spørgsmål og tilegne sig faglige begreber. Grundantagelserne bag ”Einsteig” dementerer dermed 

forestillingen om at tilegnelsen af et givent fagligt stof nødvendiggør en tidligere tilegnelse af et 

mindre kompliceret fagligt stof som forberedelse hertil. Wagenschein advarer således mod at 

forveksle stoffets systematik med tænkningens og læringens systematik (Wagenschein, 1968). Med 

andre ord er indgangen til læring af naturfaglige begreber ikke enstrenget og lineært men kan måske 

med fordel tænkes som ”knuder” på et tov (platforme jf. Wagenschein), og hvor indgangen til de 

enkelte ”knuder” ikke nødvendigvis går gennem eller forudsætte arbejdet med tidligere ”knuder”. – 

Dette om ikke andet problematiserer vores forestilling om nødvendigheden af før- behandling af et 

besøg på et ekstramuralt naturfagligt læringsmiljø, men præciserer og forudsætter derimod 

nødvendigheden af de ekstramurale læringsmiljøers refleksion over didaktisk ståsted. 

 



Udgangspunktet for nærværende forsknings- udviklingsarbejde har således baseret sig på 

Wagenscheins tanker om at give fænomenet en særstatus i elevens møde med naturvidenskaben, og 

sikre at fænomenet også får plads og ikke umiddelbart kompromitteres af underviserens gode 

hensigter om at forberede og sikre effektiv kognitiv forståelse af de naturfaglige begreber. Projektet 

her bygger således på Wagenscheins hensigter om give de affektive og interesseskabende elementer 

en markant plads i naturfagsformidlingen. 

 

Resultater 

Det fremgik som et tydeligt resultat af før- og eftertegningerne, at elevernes astronomifaglige viden 

blev nuanceret, og i flere tilfælde var der tale om en klar forøgelse af det astronomifaglige 

vidensgrundlag. Enkelte tilfælde illustrerede tegningerne ikke nogen tydelig forskel i 

vidensgrundlag. Her et par af de mest illustrative til eksempel: 

 

Markant forskel i astronomifagligt vidensgrundlag: (Elev 1, 3.kl. før og efter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderat forskel i astronomifagligt vidensgrundlag: (Elev 2, 3.kl. før og efter) 
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Ingen registrerbar forskel i astronomifagligt vidensgrundlag: (Elev 3, 3.kl. før og efter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interviewene gav ikke anledning til at anfægte ovenstående resultater angående det 

astronomifaglige kognitive udbytte, men gav en god fornemmelse af det affektive udbytte af 

besøget. Generelt gav eleverne meget positiv respons på besøget, mens enkelte dog gav udtryk for, 

at opholdet i planetariesalen var for langt. Alle gav specielt udtryk for deres fascination af 

planetariesalen, og alle udtrykte forøget interesse for det astronomiske område og lyst til 

efterfølgende at beskæftige sig med astronomiske emner i N/T undervisningen: 

 

3.kl. pige – formodet midt: 

…jeg syntes, det er spændende at vide, hvad der er omme bag ved skyerne og sådan noget. – Det 

kunne jo godt være, at tingene på jorden dem kender man jo lidt bedre end omme bag ved skyerne..  

 

3. kl. pige – formodet bund: 

…Det ved jeg ikke……. – Så ville jeg nok arbejde med solen og landene og sådan noget. …. – Det 

syntes jeg er rigtig rigtig rigtig spændende.  

 

3. kl dreng. – formodet top. 

…..Ja! – Nu vil jeg rigtig gerne arbejde med planeter og sådan noget...  

 

 
 

Før: 

Efter: 



Godt nok var det sikret, at eleverne ikke havde arbejdet med astronomi i skolen før deres besøg på 

Orion Planetariet, men mange havde kendskab til området fra forældre eller venner og kan således 

ikke siges at være uden faglige forforståelser. Disse forforståelser var da også af forskelligartet 

karakterer, og specielt kunne det konstateres at naturfaglige forforståelser om universet og religiøse 

forforståelser blandede sig med hinanden. Her en førtegning og en eftertegning fra den samme 3.kl. 

elev: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konklusioner og implikationer  

 

At eleverne ankommer til besøget med klare astronomifaglige forforståelser, selvom de ikke i 

skolemæssig sammenhæng har arbejdet med astronomi er vel ikke overraskende. Det er heller ikke 

overraskende, at der vil lægge en interessekonflikt mellem et religiøst og et naturvidenskabeligt 

paradigme inden for et sådant emne. Det er dog væsentlig mere overraskende, at eleverne på trods 

af manglende skolemæssig forberedelse får et så klart kognitivt og affektivt astronomifagligt 

udbytte af besøget, som resultaterne viser. Opstartspotentialet til et efterfølgende 

undervisningsforløb om astronomi er åbenlyst, og den fælles oplevelse at referere til kan give 

eleverne og deres lærer et fælles ejerskab til forløbet. 

Ovenstående projekt kan dog ikke sige noget om, hvad samme elever ellers ville have lært med et 

forberedt besøg, men indikerer om ikke andet at det ”uforberedte besøg” også kan have sin klare 

effekt både kognitivt og affektivt, hvis besøgsstedets tilbud er målrettet denne type besøgende. Det 

 
 

Før: Efter: 



virker dog ønskeligt, at der foretages yderligere forskning i denne type af besøg, hvor også en 

regulær sammenligning med det forberedte besøg var ønskelig. Da kvalificeringsdelen af projektet 

endnu ikke er afsluttet, kan der udelukkende konkluderes på karakteriseringsdelen. 

 

Det er veldokumenteret, at den danske stab af lærere i natur/teknik har vidt forskellige 

forudsætninger for at undervise i faget. KALK undersøgelsen har således dokumenteret, at kun 48% 

af lærerne som underviser i faget har en linjefagsuddannelse i et eller flere naturfag, og at kun en 

meget lille del heraf har en linjefagsuddannelse i natur/teknik (Dragsted, Horn, Sørensen, 2003). 

Der findes altså mange ikke-uddannede naturfagslærere, der ikke selv ville føle sig kompetent til at 

arrangere et ”forberedt besøg” indenfor emnet astronomi på Orion Planetariet. Der er ikke med 

ovenstående projekt belæg for at anbefale den danske stab af naturfagslærere minimere deres 

forberedelse af et besøg på et ekstramuralt læringsmiljø. Det ”uforberedte besøg” vil selvsagt også 

kræve grundig forberedelse og en sikker viden om det ekstramurale læringsmiljøs tilbud og 

besøgets egentlige indhold. Men der syntes dog belæg for at genoverveje det ”uforberedte besøgs” 

læringspotentiale og samtidigt anbefale naturfagslærere med lav self-efficacy indenfor et specifikt 

fagligt område ikke at fravælge målrettede ekstramurale læringstilbud i frustration over egen 

manglende kompetence og evne til at forberede sig fagligt på besøget. 
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