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Dannelse og uddannelse i natur/teknologi
Baseret på indlægget i bogen: Dannelse i alle fag-udkommer fra Dafolo maj 2019
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Hvad vil jeg tale om?
1. Hvad er det, eleverne skal dannes og uddannes til i
natur/teknologi?
2. Hvad skal natur-teknologi undervisningen i grundskolen indeholde?
3. Hvordan kunne den gribes an?
4. Hvad skal man selv kunne som lærer i natur/teknologi?
• Spørgsmål skriv ned og gem dem til sidst
• Efter oplægget(20min) diskuterer vi i fællesskab, hvad vi mener, man
kan gøre for natur/teknologi i fremtiden. Prøv hurtigskrivning med
hvad I/du tænker om sp.1-4. -2 min

Folkeskolens formåls paragraf fra 2006
• 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber
og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse og giver dem
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver
dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige
udvikling.
• Stk. 2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og
fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og
handle.
• Stk. 3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar,
rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke
skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

HVORFOR ”HOLDER VI SKOLE” (Chresten Kold 1850)? HVAD ER DANNELSE FOR LIVET?
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Folkeskolen er en træningsbane til livet
• Oplysning er menneskets udtræden af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende evne til at
bruge sin egen forstand uden andres ledelse. (”sapere aude”, (lat.), hav mod til at være klog) Immanuel
Kant(1724-1804) i Klafki 2001
• At være dannet er at udvikle selvstændighed, medbestemmelse og solidaritet. Vi skal øve eleverne i at være
med til at bestemme og få indflydelse på de aktiviteter vi laver. (Klafki 2001 )

• ”Skolen belastes normativt, hvis den gøres ansvarlig for livets dannelse og dannelsen instrumentaliseres, hvis
den sættes lig med skolens output”.En dannende undervisning udvider og nuancerer elevernes primære
forståelse og erfaringer gennem viden og kundskaber. (Alexander Von Oettingen 2019)
• Vi skal i skolen skabe muligheder for at eleven kan og vil bidrage til sin omverden i samspil med andre.
Eleverne skal have indflydelse på hvad de laver, de skal kunne mestre det de gør, og de skal forstå at det sker
i et fællesskab med andre. Så skolen bliver en træningsbane til livet (Louise Klinge 2019)
• Demokrati er magtfordeling og magtudligning. Det forudsætter oplysthed. Almendannelse handler om at
kvalificere lægmandsperspektivet. Handlekompetence skal opøves allerede i skolen. Karsten Schnack (2004)

John Dewey(1859-1952)
• ”Vi lever altid i den tid vi lever i og ikke i en anden tid, og kun ved til
enhver tid at uddrage den fulde betydning af hver eneste nuværende
erfaring bliver vi forberedt til at gøre det samme i fremtiden. Det er
den eneste forberedelse, som i det lange løb har nogen som helst
betydning.”
• Omgivelserne er med andre ord de vilkår, som ved at træde i samspil
med de personlige behov, ønsker, hensigter og evner skaber de
erfaringer, som gøres. Eleverne skal indføres i videnskabelige emner
og indvies i de fakta og love, som disse omfatter, gennem et kendskab
til dagligdags samfundsmæssige anvendelser.(min understregning)
• TAGE UDGANGSPUNKT I DERES ERFARINGER-i barnets perspektiv

Læringstrappen Tom Tiller
• Læringstrappen tom tiller

Tiller, 1998
Her er natur/teknologilæreren den, der
kan bygge bro fra hverdagserfaringer til
fagbegreber

Skolen er et fristed –et refleksionsrum
• Mange interessenter er imidlertid optaget af at sætte dagsordenen
for skolen, for at få solgt deres egne produkter. Forlag,
interesseorganisationer og kommercielle interesser skaber tilbud og
laver nemme løsninger for lærerne. De er et vilkår og en betingelse i
2019. Skolen og lærerne skal være gatekeepere for indholdet og
metoderne i skolen. Det kræver faglig uddannelse!(Hyllested 2019)
• Skolen er et fristed-et refleksionsrum til at gøre sansemæssige,
praktiske erfaringer og udveksle erfaringer med hinanden og lære af
det. Så eleverne kan blive indført i, reflektere, forstå og på sigt at
være med til at udvikle vores kultur - også den naturfaglige kultur.
(Hyllested 2019)

Hvad er formålet med natur/teknologiformelt
Paragraf 1

• udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden.
• tilegne sig færdigheder og viden om vigtige fænomener og sammenhænge
• udvikle tanker, sprog og begreber om natur og teknologi, som har værdi i det daglige liv.
Paragraf 2
• bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser
• medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder,
• kreativitet og evne til samarbejde.
• Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknologi, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og
lave undersøgelser både inde og ude skal vedligeholdes og fremmes.

Paragraf 3
• udvikle forståelse af samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet
som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling.
• udvikle interesse for naturfag og teknologi.
• tilegne sig naturfaglige kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene biologi,geografi og fysik/kemi

• De fire naturfaglige grundkompetencer er undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation.
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Naturfagene er forberedelsen i skolen –
Naturvidenskaben er viden for professionelle
• “Al erkendelse må begynde med den umiddelbare sansning og skal
baseres på observation og beskrivelse.” (Aristoles i flg Lund 1993)
• Naturfagene har en særlig faglig måde at se verden på og nogle særlige
metoder til at skaffe sig viden om verden på. Fagene arbejder specielt med
observation, måling, registrering, beskrivelse og eksperimenter.
• Naturfagene indeholder undersøgelsesmetoder, modelforklaringer, særlige
perspektiver og særlige måder at kommunikere på, der bygger på et
internationalt system af bestemte betegnelser for fx mål, tid og masse.
• Naturfagene giver deres særlige bidrag til en forståelse af omverdenen med
udgangspunkt i en naturfaglig måde at se den på. (Roberts og Bybee 2014)
En naturfaglig brille (Hyllested 2019).

En naturfaglig brille
• Den verden vi omgives med er fuld af fænomener, der kan forklares
naturfagligt (Andersen m.fl. I Hyllested 2019).
• Vi skal lære naturfag så vi kan se, at vores dagligdags naturfaglige
udfordringer er en del af nogle større naturfaglige spørgsmål.
• Teknologien kompenserer for vores mangler og løsner de muligheder
op, som vi er udstyret med fra naturens hånd, men er det den, der
styrer os eller os, der styrer den? (Schøilin i Hyllested 2019)
• Ydmyghed: Der er meget i naturvidenskaben, vi endnu ikke ved og
måske aldrig kommer til at vide (Anja C. Andersen i Hyllested 2019)

Svein Sjøbergs 4 argumenter for naturfagene
1) Demokrati-Vores samfund bygger på oplysning og deltagelse
2) Nytte-vi skal kunne forstå f.eks. hvad sund mad er, hvordan

elektriciteten skabes.
3) Kultur-vores kultur bygger på naturvidenskab, Tycho Brahe,

Ørsted, Bohr.
4) Økonomi-vi kan få arbejde indenfor feltet
NB-Læg mærke til rækkefølgen!

Hvorfor og hvad skal vi lære i natur/teknologi?
• Vi skal lære natur/teknologi for at blive demokratiske borgere og kunne
deltage i samfundet
• Produkt-et kundskabssystem-Vi må arbejde eksemplarisk (Klafki, 2001)
fordi faget er så bredt- hvad er en fødekæde?-hvilke bølgelængder består
solens stråler af? Naturfagene er en del af vores kultur, de både påvirker
kulturen og påvirkes af den. Vi kan lære i naturfagene.
• Proces og metode-vi skal lære nogle metoder at kende og forstå nogle
processer-f.eks. At undersøge et vandhul eller forstå hvad der sker på et
forbrændingsanlæg. Vi må kende nogle fænomener, metoder og
argumenter i naturfagene for at forstå dem. Vi kan lære med naturfagene.
• Social institution-det er institutioner med stor teknologisk viden og store
økonomiske interesser. Vi må have en vis afstand til dem for at kunne
forholde os kritisk og refleksivt. Vi kan lære om naturfagene.
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Hvad skal en god natur/teknologilærer
kunne?
(Lærerstuderende på Carlsberg)

• Kunne inspirere - gøre eleverne nysgerrige og interesserede

• Selv kunne lade sig begejstre
• Være i nuet - gribe elevernes undren (Dewey, Tiller)
• Inddrage andre lære-miljøer - uformelle, formelle (Hyllested)
• Park og naturområder omkring skolen
• Landbrug/Museum

Foto fra Friluftsrådet

• Gøre undervisningen autentisk og virkelighedsnær (bygge på erfaringer- Dewey)
• Brug skolemælken, vandet i vandhanen, madpakken, dyr, skov, strand, Legeplads, boldbane, kroppen, vejret, sol, måne,
hjemmet, hvor kommer vandet fra, hvor kommer strømmen fra, hvad er det vi forbruger, hvad bliver der af affaldet
• NATUR/TEKNOLOGI arbejder med nutiden-følg med i nyhederne (Schnack)
• Vær insisterende på naturfagenes vegne – eleverne skal uddannes til demokratiske borgere (Klafki)
• Vær kritisk overfor viden og kilder, ikke alt der glimter på nettet er af guld - heller ikke fagportalerne !
• Du skal være forberedt til tænderne, turde at miste overblikket, men have styr på din årsplan!
• Turde være sårbar, vise ydmyghed og kunne grine af dig selv!

• AT VÆRE LÆRER ER EN LIVSLANG UDVIKLING- KONSTANT UDVIKLE SIG SELV SOM LÆRER RESTEN AF SIT LIV

Som natur/teknologi-lærer: Kend din kurs og
vær klar til at møde vind og strøm
Citat: professor
Stephen Kemmis
2004

Natur/teknologi som fag i grundskolen
• Skolefag er kulturelt konstruerede (Schnack 2004)
• Natur/teknologi er indført som fag i 1993(natur/teknik) for de 7-12
årige. Det er et folkeskolefag for 1.-6.klasse, der introducerer bredt til
det naturfaglige vidensområde.
• Det er også et undervisningsfag på læreruddannelsen, her blev det
dog først indført i 1997, de første lærere udklækkedes i 2001.

Hvad har jeg talt om?
• Hvad er det, eleverne skal dannes og uddannes til i natur/teknologi?
Viden og færdigheder for at blive demokratiske borgere
• Hvad skal natur-teknologi undervisningen i grundskolen indeholde?
Konkrete eksempler illustreret med naturfagenes indhold og metoder
• Hvordan kunne den gribes an?
Bygge på elevernes erfaringer fra de nære omgivelser og deres eget liv
Hvad skal man selv kunne som lærer i natur/teknologi?
Træne og skærpe nysgerrigheden og interessen hos eleverne

Hvordan er kompetencedækningen i
folkeskolen for natur/teknologi
• 68% af natur/teknologilærerne i skoleåret 2017/2018 havde
undervisningskompetencer svarende til at have det der kaldtes
linjefag/undervisningsfag eller lignende i flg. skolelederens vurdering.
(uvm 2019)
• Det vil sige at 32 % af lærerne underviser i faget uden at have
kompetencedækning i faget.
• Hvad ville man gøre hvis det var engelsk/ tysk /fransk, der havde et
grundfag, hvor eleverne blev undervist af lærere hvor ca.1/3 ikke
havde kompetencerne i sprogfagene?

Hvad kan vi gøre for faget i fremtiden ?
Sum med din makker om spørgsmål og
ideer
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Ideer til at arbejde med i natur/teknologi
Hvor kommer vores skolemælk fra?
Hvor kommer vores mad i madpakken fra?
Hvordan bliver den fremstillet?
Hvad betyder den for min krop?
Hvor kommer vores vand fra og hvor løber det hen?
Hvad bliver der af vores affald?
Hvilke dyr og planter findes der på boldbanen, i skolegården og den lille skov bag skolen?
Hvad kan vi lære på naturskolen?
Hvilke genstande på det lokale museum, kan fortælle os om verden idag?
Hvad er solen og stjernerne egentlig for noget?
Hvorfor er månen forskellig fra uge til uge?
Hvad betyder det for dyrene og for os, at det bliver det koldt om vinteren og varmt om sommeren?
Hvorfor regner det?
Hvorfor kommer der jordskælv nogle steder i verden og kan de også opstå i Danmark?
Hvordan virker det legetøj jeg har?
Kan man bygge noget legetøj selv og samtidig programmere det?
Hvordan virker mobiltelefonen?
Hvordan fungerer den lampe jeg tænder?
Hvordan virker mit cykelgear?
Hvad betyder det at bruge internettet?
Hvad kan jeg selv gøre og hvad kan vi alle sammen gøre i forhold til at leve bæredygtigt?

Vigtige indsatsområder for
natur/teknologi
Uddannelse af flere n/tlærere
Samarbejde på skolen i det
naturfaglige team på langs
og på tværs
Forlagenes færdigretter må
kvalificeres og udfordres
Lad dig inspirere af
autentiske udfordringer
(Virksomheder, museer,
naturskoler, engineeringsprojektet m.fl. )

