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En didaktisk tilgang til Biophilia 
 

I dette papir beskrives den særlige pædagogiske, didaktisk og metodiske tilgang, der lægges vægt på i det 
danske Biophilia. Hovedpointerne er, at de enkelte fags erkendelsesformer er i spil, både hver for sig og 
samlet, hvilket giver mulighed for at opnå nye og uventede erkendelser i hvert enkelt deltagende fag. 
Eleverne oplever, at fagene integreres i hinanden, og derved udviskes fagenes grænser som sådan for 
eleverne, og verden fremtræder i sin helhed. 

Derudover er Biophilia-forløbene struktureret i en metode, hvor undervisningen organiseres i 3 faser, 
med hver sin didaktiske tænkning til grund: en oplevelsesfase, en æstetisk fase og en naturfaglig 
undersøgende fase. Omkransende faserne ligger en introduktion og efterfølgende fællesgørelse af 
produkter i forløbene. 

 

Biophilia – UCNs optik og videnskabsteoretiske tilgang 

Formålet med Biophilia-projektet 

Målet for Biophiliaprojektet er at:  

 fremme innovation i skolearbejdet ved at udvikle undervisningsmetoder som kombinerer 

videnskab, kreativitet og teknologi,  

 bryde de traditionelle undervisningsformer op med en tværfaglig angrebsvinkel på tværs af 

aldersgrupper, skolefag og fagområder,  

 udvikle en web-basered arbejdsplatform uden landegrenser for et nordisk samarbejde mellem 

forskellige faggrupper, da projektet ophører.  

Den langsigtede målsætning med et nordisk samarbejde på dette område er at fremme de unges 

interesse for naturvidenskab og teknik hvorved Nordens konkurrencekraft styrkes fremadrettet. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&ved=0CAcQjRxqFQoTCJD_99rlmckCFUdSFAod-RgIkQ&url=https://vimeo.com/user9705162&psig=AFQjCNGaRf5MKPknGGvDkpJ8SE0FqhEe4w&ust=1447929624686346
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPqhurHkmckCFYhtFAodmRgOKg&url=http://tabinspire.com/2011/07/bjork-biophilia/&psig=AFQjCNGaRf5MKPknGGvDkpJ8SE0FqhEe4w&ust=1447929624686346


Momenter til en Biophilia-didaktik  
Læreruddannelsen, UCN 2015 

 

Erkendelse som fænomen – en særlig Biophilia-didaktik 

UCN er optaget af at bidrage til projektet ved at beskrive særlige forståelser af, hvordan tværfaglige 

angrebsvinkler til naturfag og æstetiske fag kan bidrage til at fremme innovation i skolearbejdet. Vores 

læringstilgang bygger på Biophilias forståelse af kreativitet og inddrager både musik, naturfag, håndværk 

og design og innovation og kreativitet. 

Vi arbejder ud fra den tese, at fagene er i stand til at berige 

hinanden, og man kan tale om redundans i læringen: Man erfarer 

noget om naturen gennem beskæftigelsen med kunst og musik, og 

man erfarer noget om kunst og musik gennem beskæftigelsen med 

naturen. Denne læring er i princippet uendelig, og kan forstås som 

en hermeneutisk proces, hvilket henviser til den forståelse, at 

eleverne konstant og ubevidst fortolker og analysere verden 

omkring sig.  

Eleverne møder verden med deres forståelser og forforståelser. De 

sanser og erfarer gennem deres handlinger (for eksempel gennem 

deres eksperimenter i undervisningen), og de fortolker deres 

verden, hvilket fører videre til en ny forståelse og forforståelse, som 

danner baggrund for ny fortolkning. Processen er i princippet 

uendelig, og nogle forsker mener, at det i særligt grad gør sig 

gældende, når sansningen er nonverbal og i symbolsk form. 

Wolfgang Klafki betegner denne proces som ”en dobbeltsidige  

åbning”, hvor – at når eleven åbner sig for verden, så åbner verden sig for eleven. En dannelsesproces, 

der er præget af en sådan dobbeltsidig åbning,  betegner Klafki som en kategorial dannelse, hvorved 

menes, at bestemte kategorier eller begreber har 

medvirket til, at individet får et givent forhold eller 

fænomen i sin omverden til at «falde på plads» i 

forhold til andre forhold og fænomener. Individets 

aktive arbejde med kategorien fører til, at det får 

adgang til omverden og samtidigt hermed bedre 

forståelse af sig selv. Med Klafkis (1983, s. 62) ord 

hedder det, at «dannelse er kategorial dannelse i den 

dobbeltbetydning, at en virkelighed 'kategorialt' har 

åbnet sig for et menneske, og dette menneske netop 

hermed selv er blevet åbnet for denne virkelighed – 

takket været indsigt, erfaringer, oplevelser af 

'kategorial' art, som dette menneske selv har 

fuldbyrdet». Den kategoriale dannelse kan ses som 

en syntese af bevidsthedsformer og kategorier, hvormed individet får adgang til både sig selv og sin 

omverden. 
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Der er noget i det ene fag som svarer til noget i et andet fag, og ved at kigge på naturfag med musikfagets 

øjne, så bliver eleven både klogere på naturfag og musik, og måske er det muligt at forstå noget om 

naturfag gennem musikfaget, som man ellers ville have svært ved at forstå. Der sker gennem 

eksperimenterne og den innovative tilgang en begrebsliggørelse af de fænomener, der arbejdes med. 

Vores tese er tillige, at man gennem disse tværfaglige erkendelsesformer lærer mere – både omfanget og 

i dybden – ved at kombinere forskellige fags særlige måder at opleve og forstå verden på.  

 

 

 

 

 Det der opleves   Det oplevende 

 objekt    subjekt 

 

Figuren, der er inspireret af Frede V. Nielsen (1998), viser et potentielt møde mellem for eksempel natur 

eller musik og eleven. Der sker en korrespondance eller udveksling mellem det der skal erfares noget 

(fagligt) om – og den oplevende person. Eleven oplever og sanser på mange forskellige måder, og der er 

mange forskellige lag i oplevelsen/sansningen. Vi anlægger her en fænomenologisk forståelse af, hvordan 

og hvornår læringen finder sted. Elevens forforståelse af det oplevede (fænomenet), har betydning for 

elevens oplevelse af fænomenet. Ved at eksperimentere og på forskellige vis arbejde med et faglige 

indhold, bevæger eleven sig så at sige dybere ind i stoffet, ned i stoffet.  

 

Eleverne kan for eksempel lære noget om vibrationer (fx jordskælv) ved at udforske og undersøge det ud 

fra forskellige faglige forståelser af vibration – og ud fra fagenes forskellige måder at sanse og erkende 

verden på. Der kan inddrages basisviden fra for eksempel geografi (pladetektonik, vulkaner), fysik  (lyd, 

kraft og vibrationer), musik (lyd, lydformning) , der kombineres med særlige innovative tilgange til at 

eksperimentere med fagene. Eleverne bliver klogere på fænomenet ”vibration” ved at erfaren gennem 

forskellige fags særlige erkendelsesformer og forskellige måder at se og forstå verden på. Hvert fag 

bidrager på forskellig vis med særlige tilgange til at forstå verden 

Den verbale og nonverbale erkendelse 

I vores forståelse af, hvordan eleverne lærer i Biophilia, er det opfattelsen at eleverne lærer både gennem 

verbale erfaringer og non-verbale erfaringer. De verbale erfaringer sker i væsentlig grad gennem det talte 

sprog i samtalen, ved at læse i bøger, på nettet – og arbejde med tekst i multimodal forstand. Denne type 

erfaringer bidrager med orden og struktur, og bygger på videnskab. Det kan for eksempel være konkret 

viden om nodesystemet eller når man læser om nodesystemet. De nonverbale erfaringer er baseret på en 

mere æstetisk, kunstbetonet og symbolsk tilgang til stoffet. Den er karakteriseret ved ikke at være 

baseret på eller stå i direkte afhængighedsforhold til intellektuel, verbal-sproglig erkendelse. Det kan for 

eksempel være en kunstbaseret grafisk notation. Både det verbale og nonverbale tjener som redskaber 

for vores erkendelse. Forskellen mellem dem er de måder, de udtrykker erkendelse på. 

kinetisk-motoriske lag 

strukturelle lag 

spændingsmæssige lag 

emotionelle lag 

åndelige lag 

eksistentielle lag 
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Aktivitetsformer i vores forståelse af Biophilias tilgang til at lære 

I vores udvikling af undervisningsmetoder som kombinerer videnskab, kreativitet og teknologi, og som 

bryder de traditionelle undervisningsformer op med en tværfaglig angrebsvinkel på tværs af 

aldersgrupper, skolefag og fagområder, har vi anlagt en særligt syn på de aktivitetsformer, som indgår i 

projektet. Her vist ud fra musikfaget: 

 

Hvad enten der er fokus på for eksempel ”innovation” (her forstået som en særlig læringstilgang) eller til 

skolefaget (fx ”natur og teknologi”) , så mener vi, at disse aktivitetsformer kan bruges til at beskrive, 

hvilke aktiviteter, der sker i undervisningen. I Natur & teknologi kan man for eksempel lære om bølger 

ved at gentage et allerede kendt og eksisterende forsøg (reproduktion), man kan udvikle sine egne 

eksperimenter (produktion), man kan se og sanse bølger ude i naturen – og forarbejde denne sansning til 

at give naturfaglig ”mening” (perception), man kan – typisk gennem verbale ytringer – analysere og 

fortolke den indhentede viden om bølger (interpretation) – og man kan overveje og undersøge og 

perspektivere ”bølger” ved at sætte dem ind i en historisk eller psykologisk sammenhæng. 

Uhæmmet viden – en inspiration 

Endelig er vi også inspireret af Aalborg Universitet tanker om anvendelse af uhæmmet viden, som har 

udviklet antagelser om, hvordan eleven kan blive et skabende menneske, både alene og i sammenarbejde 

med andre. I denne forståelse er kreativiteten  motoren for innovation og entreprenørskab, og det 

handler om at kunne se nye sammenhænge og sætte sin viden sammen på nye måder. Det handler om at 

finde kreativiteten inden i os selv – og slippe vores kreative potentiale fri uden at være hæmmet af vores 

faglige, sociale eller kulturelle baggrund. 

Aalborg Universitet skriver om metoden, at ”gennem den kreative proces udvikles deltagernes evne til at 

være sig selv – og dermed frigøres deres engagement og mulighed for at deltage med al deres viden, 

uden restriktioner af faglig, social eller kulturel karakter. Den samme proces som fører til radikal 

nytænkning, vil højne selvværdet og dermed glæden ved deltagelsen hos den enkelte deltager”.  
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Som underviser skal man forsøge at få eleverne til at have mod og motivation til at deltage i anvendelsen 

af uhæmmet viden. Metoden arbejder ud fra den forståelse, at alle elever bære rundt på en viden om 

verden, de har for eksempelvis allerede en masse viden om fænomenet ”Bølger”, og denne viden skal 

bare hentes frem. Det kan bedst ske, hvis de har tryghed til at turde kommer frem med denne viden, hvis 

de er koncentreret om opgaven, og hvis eleverne er motiveret for opgaven. Disse hensyn samles i fire 

grundlæggende principper 

 Alle har samme tænkning og adfærd hele 

tiden (parallel tænkning) 

 Man skal altid have fokus på opgaven 

(opgave fokus) 

 Ingen oplever sig bedømt (ingen oplevet 

bedømmelse) 

 Stimulering til anvendelse af alt viden 

(horisontal tænkning) 

Det vores opfattelse, at der til stadighed bør foregå også en vurdering af kvaliteten af den viden, som 

eleverne kommer med – og også en vurdering af, om det er relevant viden, som de bidrager med – men 

at det skal ske i klasselokalet på en både anerkendende og tillidsfuld måde. Vi er således eksempelvis 

skeptiske overfor, at alt viden er lige godt, alt musik er lige godt – og al performens er lige godt.  

En begrundet Biophilia metodik 
Steve Alsop antager, at arven efter Descartes stadig lever, at ideen om adskillelsen af krop og sind stadig 
præger måden vi tænker naturfag på(Alsop 2005:6). Sindet tænkes rationelt og følelser hører til kroppen, 
vi blander ikke følelser og det rationelle. Måske skulle vi arbejde med det rationelle og følelser i 
sammenhæng og biophilia kunne være en måde at arbejde med affekt i naturfag.  
”Emotions after all, have considerable influence over what happens in the classroom” (Alsop 2005:3) 

I vores forsøg på at skabe en begrundet didaktik for biophiliaprojektet har vi opstillet følgende elementer 
i en generel tilgang: 

 Oplevelsesfase, en holistisk, ikke fagcentreret oplevelse med/af et naturfænomen 
 Æstetisk fase hvor indtrykket/oplevelsen omdannes til et musisk/kreativt produkt 
 En naturfaglig undersøgende fase med 3 underpunkter: hypotese, undersøgelse og 

perspektivering. 

Oplevelsesfasen 

I oplevelsesfasen henter vi inspiration hos Biophilia hypotesens oprindelige ophavsmænd, Erich Fromm 
og Edward O. Wilson, samt en nyere beskrivelse af Hans Gelters, ”Scandinavian Philosofy of Outdoor 
life”.   

Fromm, Wilson og Gelter argumenterer for, at mennesket - som art igennem evolutionen - er tæt 
forbundet til naturen, og at industrialiseringen i 1800 tallet har fremmedgjort os i dette forhold. I 
argumenterne for hypotesen ligger bl.a. vores tilsyneladende vedholdende værdsættelse af natur, som 
vand og grønne områder. En stor procentdel danskere angiver, at naturen har en positiv indvirkning 
(Hansen og Nielsen 2005), Ulrich påviste bedre og hurtigere helbredelse af nyrerpatienter med udsigt til 
natur allerede i 80’erne(Ulrich 1984) og nyere undersøgelser påviser påvirkning af kognetive funktioner 
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(Berman, Jonides, Kaplan 2008). Gelter angiver at det er naturens fraktaler, gentagelser med variation, 
der det genkendelige for os igennem årtusinders evolution, mønstre der findes som bølger, træer, 
vandløbs rislen mm. (Gelter 2000). Tilgangen er værdineutral, naturen skal ikke bruges til noget, og 
tilstedeværelsen er det centrale. 

Tilføjelser til dette argument er Rita Dunn’s opdeling af tænkning i holistisk og analytisk, Dunn mener at 
kunne påvise at op til 88 % af alle yngre elever er holistisk tænkende(Dunn 2003:20), det vil bl.a. sige at 
de har brug for at se sammenhængen før de ser enkelte elementer i et undervisningsforløb. Hertil er 
selve læringens udgangspunkt netop i de fleste kendte teorier med udgangspunkt i fænomenet eller 
begrebet som det fremtræder. 

Vi tænker at en holistisk (Dunn) gerne sanselig oplevelse af et naturfænomen, evt. et fænomen der 
indeholder fraktalkvaliteter (Gelter). Dette fænomen repræsenterer en sammenhæng, men også noget 
helt konkret, der eventuelt har tilknyttet elevers hverdagsviden(Paludan 2000) 

Æstetik, den musisk/kreative fase 

Til de fleste teorier indenfor det kreative æstetiske område er der en forståelse af at processen tager 
udgangspunkt i et indtryk som sansning og oplevelse.  

Hohr og Petersen (1996) er enige med Alsop i at vi lever med en adskillelse af sind og krop, rationalitet og 
følelse, og tilmed at der er et magtforhold hvor det rationelle er dominerende, også indenfor æstetiske 
lærerprocesser (Hohr og Pedersen 1996:16). I Hohr og Pedersens model tænker man en større ligevægt 
mellem det følelsesmæssig og rationalitet/analyse. 

Følelse-oplevelse-analyse 

De grundlæggende elementer for en æstetisk proces er det ikke diskursive, det der ikke umiddelbart kan 
forklares, det er her biophilia tilgangen kan befrugte, et åbent, sanseligt og oplevende udgangspunkt 

Naturfaglig undersøgelse 

Den sidste fase består at undersøgende element, inquiry elementer, oprindeligt beskrevet som refleksiv 
tænkning/erfaring af John Dewey. I den helt korte version beskriver Dewey processen som: 

1. ”en tilstand præget af tvivl, tøven, forvirring, mentale udfordringer som tænkningen 
udspringer af” 

2. ”en handling præget af søgen, jagt og undersøgelse for at finde stof, der kan fjerne tvivlen 
og stoppe forvirringen.” (Dewey 1933/2009:20) 

Dewey er samtidigt optaget af at samle krop og sind, ikke så meget det følesesmæssige som den praktisk 
handlende krop: 

”Det er umuligt i tilstrækkelig grad at beskrive de dårligdomme, der er resultater af denne dualisme 
mellem krop og bevidsthed, ligesom det er umuligt at overdrive dem.”(Dewey 1916/2005:158) 

Igennem tiden har Inquiry haft flere udgaver, f.eks. PBL og TDS, den seneste er IBSE ”Inquiry based 
science education” bl.a. beskrevet af Wynne Harlen (Harlen 2012).  

I alle inquiry former tager læringsprocessen udgangspunkt i en problemstilling, i TDS og IBSE er det altid 
eller ofte læreren, der overdrager problemet til eleverne, f.eks. ”hvordan kan skyerne flyve”, hos IBSE er 
der derefter 3 led: 
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 Hypotesedel 
 Undersøgelse 
 Perspektivering  

I hypotesedelen arbejdes der med elevens egen forståelse af det oplevede, eller her med afledte 
spørgsmål fra oplevelsen. Undersøgelsen vil oftest være praktisk, men kan også være teoretisk, eleven 
undersøger om hypotesen holder. Afslutningsvis er der en fase hvor eleverne fremlægger deres resultater 
og hvor læreren sammenholder dette med ”hvad man ved” altså den vedtagne teori.  

Et biophiliaforløb bliver på denne måde en frugtbar vej, hvor en sanselig oplevelse både kan danne 
grundlag for en æstetisk læreproces og en naturvidenskabelig undersøgelse.  

En Biophilia-didaktik 
Det er vores ønske at Biophilia-projektet skal leve videre efter projektperioden, og at resultaterne skal 

arbejde videre ude på skolerne. I projektet udvikles derfor forskellige elementer af undervisning, som kan 

indgå i en særlig Biophilia-didaktik, som bygger på et teoretisk fundament og beskrevet læringsyn. Målet 

er, at Biophilia-projektet herved kan bidrage med nyskabende tværfaglige, teknologiske og innovative 

angrebsvinkler på undervisningen. 
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