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Naturfagsdidaktiske 
problemstillinger i et 
fagsammenlignende perspektiv

Jens Dolin

Denne artikel har som formål at give en oversigt over de vigtigste problemstil-
linger og arbejdsfelter inden for naturfagenes didaktik med henblik på at kunne 
sammenligne med andre fags didaktik. Da opdraget er ret bredt, vil jeg fokusere 
på de områder, som optager fl est naturfagsdidaktikere såvel i Danmark som in-
ternationalt, og som samtidig er områder, der har betydning for fagligt samspil 
med andre fag. Men først nogle indledende bemærkninger for at vise naturfage-
nes sammensathed.

Har de forskellige naturfag centrale fællestræk?
Argumenterne for at samle naturfagene i en fælles gruppe er ikke teoretisk velfun-
deret, men snarere historisk betinget, baseret på en række oprindelige fællestræk. 
Faggruppernes berett igelse kan derfor problematiseres i mindst samme grad som 
fagenes, hvor selve konstruktionen af fag kan ses som en praktisk foranstaltning 
foranlediget af uddannelsessystemets (og forskningsverdenens) behov for at 
kunne opdele viden om verden (Dolin, 2006b). Et tydeligt konstruktivistisk syns-
punkt er formuleret i rapporten Fremtidens Sprogfag:

”Fag er de enheder, vi af praktiske grunde inddeler viden og kunnen i, når vi skal 
indrett e biblioteker, forskningsinstitutioner og skoler. De er sociale konstruktioner. 
Deres kerner er ikke evige sandheder, men størrelser, der ændrer karakter sammen 
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med den brug, vi gør af den viden, der er i enhederne.” (Arbejdsgruppen om 
kernefaglighed i fremmedsprogene, s. 75)

De fag, som udgør den naturfaglige gruppe, er også under stadig forandring, 
og faggruppen dækker over meget forskellige fag. De har alle naturen som gen-
standsområde, og de har mange fælles tilgange til den, men nogle naturfag er 
fx ’blødere’ end andre. Fag som naturgeografi  og biologi opfatt es som lett ere af 
elever, mens fag som fysik og kemi anses som svære. Forskellen mellem de to 
grupper naturfag – mellem de bløde og de hårde naturfag – har rødder langt til-
bage i tiden og grunder sig på deres forskellige måde, historisk set, at beskæftige 
sig med naturen på, typisk baseret på forskellig grad af abstraktion og matemati-
sering (Dolin, 2001). Disse forskelle betyder, at nogle didaktiske problemer, som 
fx problemer relateret til elevmotivation og arbejdsformer, er meget forskellige i 
de forskellige naturfag.

Det kan derfor problematiseres, om man kan behandle dem under et, men 
når det alligevel er meningsfuldt, skyldes det, at der er en lang række fællestræk, 
og at disse træk mere og mere fremhæves i uddannelsessammenhænge. I det 
gymnasiale system er der indført et ”Naturvidenskabeligt Grundforløb”, som 
rummer de fi re naturfag, og som skal give en fælles introduktion til naturfagene 
i det almene gymnasium, naturfagene indgår som samlet gruppe i AT (”Almen 
Studieforberedelse”), ligesom de er samlet i ”Den Naturvidenskabelige Fag-
gruppe” på HF. I grundskolen er fagene stadig adskilte (selv om fysik/kemi er 
slået sammen til ét fag), mens man i den angelsaksiske verden har et sciencefag 
(og i Norge endda til og med 1.g). 

Ud fra et didaktisk synspunkt er der desuden argumenteret for at se natur-
fagenes didaktik som en fælles områdedidaktik (Andersen m.fl ., 2004), fordi de 
giver et samlet bidrag til almendannelsen, og fordi de har anvendelsen af en 
række didaktiske begreber til fælles.

Det kan diskuteres, om matematik er et naturvidenskabeligt fag; dele af mate-
matikken er udviklet i tæt samspil med naturvidenskaberne og kan meningsfuldt 
betragtes som naturvidenskab, mens andre dele af matematikken har udspring 
i faginterne problemstillinger. Men matematikdidaktikken er et selvstændigt 
udviklet fagområde, der er væsentligt ældre og større end naturfagsdidaktikken, 
hvorfor det ikke vil yde det fuld retfærdighed at inddrage det i denne sammen-
hæng.

Endelig er det vigtigt at understrege, at de emner der behandles, og den måde 
det gøres på, er meget forskellig for forskellige målgrupper. Naturfagsundervis-
ning for Folkeskolens yngste klasser aff øder arbejde med ganske andre problem-
felter end universitetsundervisning i de samme fag.
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Disse overvejelser kan samlet set problematisere relevansen af sammenlig-
nende fagdidaktik i al generalitet og påpege nødvendigheden af at sammenligne 
sammenlignelige størrelser. Nogle fag inden for en faggruppe, eller dele af faget, 
kan have mere til fælles med fag fra andre faggrupper end med fag fra sin egen 
faggruppe, og fagenes rammebetingelser er desuden meget forskellige. De na-
turvidenskabelige fag udmærker sig således ved at være meget internationalt 
orienterede, til dels fordi videnskabsfagene er udviklet gennem internationale 
samarbejder og dermed har høj grad af homogenitet på tværs af landegrænser, 
og til dels fordi fagene traditionelt formidler neutral, afpersonifi ceret viden. Fordi 
naturvidenskab og teknologi tildeles en nøglerolle i samfundenes økonomiske ud-
vikling, har naturfagene også en stor politisk opmærksomhed, der bl.a. betyder, 
at der er ganske mange udviklingsprojekter og undervisningstilbud i disse fag 
og store EU-fi nansierede uddannelsesprogrammer, der også giver anledning til 
erfaringsudveksling på tværs af nationale traditioner.

Det naturfagsdidaktiske felt
Det er naturligvis ikke muligt at give et overblik over hele det naturfagsdidaktiske 
felt. Der udgives med mellemrum internationale håndbøger over Science Edu-
cation, som forsøger at samle den tilgængelige viden og forskning på området. 
Der afh oldes hvert år en række internationale konferencer inden for området. De 
største afh oldes i USA, men også de europæiske har efterhånden opnået anseelig 
størrelse. Den hverandenårlige ESERA-konference (European Science Education 
Research Association) havde i 2009 1.100 deltagere og ca. 900 præsentationer, der 
blev afrapporteret i fem tykke bind (htt p://www.esera2009.org/default.asp), og 
også de nordiske konferencer samler hundredvis af naturfagsdidaktiske forskere, 
der producerer forskning inden for en bred vifte af problemstillinger.

Det danske naturfagsdidaktiske forskningsfelt er mere overskueligt, både 
hvad angår antallet af forskere, og hvad angår de omhandlede problemstillinger. 
Jeg vil anslå antallet af universitetsansatt e forskere i naturfagsdidaktik til ca. 15 
(excl. ph.d.-studerende) med et tilsvarende antal ansat på professionshøjskolerne 
og lidt færre på de uformelle institutioner (museer, science centre etc.). Den 
første artikel i MONA (Matematik- og Naturfagsdidaktik - tidsskrift for undervisere, 
forskere og formidlere) i september 2005 gav en oversigt over det danske naturfags-
didaktiske problemfelt (Dolin, 2005). Her opdeles feltet i tre - sammenhængende 
- niveauer: et makroniveu, hvor de overordnede mål og betingelser for uddan-
nelserne fastlægges, et mesoniveau, hvor institutioner og lærergrupper imple-
menterer intentionerne, og et mikroniveau, hvor undervisningen realiseres i et 
samspil mellem lærere og elever.
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De tre niveauer rummer hver især en række problemstillinger, hvoraf der især 
kan peges på de følgende som værende stadig relevante:

• På et makroniveau er begrundelsesdiskussionen evigt aktuel, fordi 
formålene med fagene ændrer sig i takt med samfundsudviklingen, 
og den udfolder sig ofte som en diskussion af, hvad faglighed inden 
for naturfagene er. I de senere år har især konfl ikterne mellem en 
kompetencediskurs og en dannelsesdiskurs været på dagsordenen, 
kombineret med en diskussion af omfanget og nødvendigheden af 
et kanoniseret indhold (Dolin, 2006a). Denne måldiskussion har sin 
parallel i den øgede vægt på scientifi c literacy i den angelsaksiske ud-
dannelsesverden, hvor curriculum i stigende grad drejes fra faginterne 
problemstillinger til mere hverdagsnære.

 Formålsdebatt en forgår i en kontekst af stadig større politisk opmærk-
somhed og styring, som til dels legitimeres af internationale forhold. 
Der kan fx ses en ’back-to-basics’-bevægelse som ønsker øget vægt på 
traditionelle fagligheder, ofte begrundet i dårlige danske resultater i 
PISA-undersøgelserne. Internationale review af det danske uddannel-
sessystem og PISA-resultaterne bruges også som argument for indfø-
relse af test (Dolin & Krogh, 2010), der har haft dramatisk indfl ydelse 
på naturfagsundervisningen i Folkeskolen (Beyer, 2011)

• På mesoniveauet arbejdes der med udvikling af en naturfaglig kultur 
på uddannelsesinstitutionerne. Indførelsen af nye målkategorier og 
nye undervisningstilgange fordrer et opgør med den privatprakti-
serende lærer, og ledelsesmæssig støtt e og organisatoriske tiltag er 
nødvendige, for at lærergrupper kan opbygge fælles sprog og få en 
team-tilgang til fagudvikling. På gymnasieområdet er denne udvikling 
styrket med indførelsen af statsligt selveje på de off entlige almene 
gymnasier fra 2007, hvor gymnasierne blev selvstyrende enheder og 
skulle til at fi nde en selvstændig profi l - og hvor mange gymnasier nu 
defi nerer sig som science gymnasier, fx ved tilknytning til DAnske 
Science Gymnasier (www.dasg.dk). Tilsvarende definerer mange 
kommuner sig som science kommuner (htt p://science-kommuner.
wikispaces.com/), som har særlige tiltag for naturfagene og naturfags-
lærerne.

 Den naturfaglige kultur udvikles også på tværs af uddannelsesinstitu-
tioner, fx i forskellige partnerskaber mellem skoler og virksomheder 
(Danske Regioner og Undervisningsministeriet, 2011) og i koblinger 
mellem formelle og informelle læringsmiljøer (www.intrface.dk). 
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• Mikroniveauet domineres af det stadige behov for at udvikle en læ-
ringsteori og passende didaktiske tilrett elæggelsesformer for læring 
af naturvidenskab. Fordi naturvidenskabernes logisk-deduktive vi-
densformer er ganske langt fra hverdagslivets narrativitet, har især de 
hårde naturfag massive problemer med at få elever til at interessere 
sig for og lære en naturvidenskabelig tilgang til og viden om verden. 
En omfatt ende forskning (sammenfatt et i Troelsen, 2005) viser, at 
megen naturfagsundervisning stadig er præget af en lærebogsbaseret 
transmission af viden, som er irrelevant i forhold til elevernes hverdag, 
og som er svær at lære i sammenligning med andre fag. Der arbejdes 
således med at fremme motivation og interesse i naturfagene, fx ved 
at anvende netressourcer og it-værktøjer, og der arbejdes med at ud-
vikle dialog og argumentation i undervisningen (Erduran & Jiménez-
Aleixandre, 2007). Begge aspekter har dog ikke kun motivationsmæs-
sige fordele, men bidrager nok så meget til at fremme læreprocesserne.

Epistemologien som grundlagsproblem i 
naturfagsundervisningen
I et sammenlignende perspektiv vil jeg anse de problemstillinger, som relaterer 
sig til fagenes epistemologiske grundproblemer, for at være de mest interessante, 
dvs. problemstillinger, der knytt er sig til, hvorledes fagene skaber erkendelse hos 
udøveren. 

Det vidensproducerende samfund (Nowotny, Scott  et al. 2001) og det ændrede 
vidensbegreb (situeret, praksisrelateret) stiller krav til fagene om at skulle fungere 
som epistemiske kulturer (Knorr-Cetina, 1999), dvs. ikke som vidensopbevarere, 
men som specifi kke måder at skabe viden på. Kompetencebegrebet indfanger 
dett e aspekt: den enkeltes evne til – sammen med andre – at producere viden selv. 
Hvilket ofte vil sige at kunne anvende og dermed transformere kendt viden på og 
til nye situationer. Hele denne udvikling sætt er fagene under pres – og det gælder 
måske især ikke-hermeneutiske fag som fysik. Den stiller også krav til lærerne 
om at kunne forvalte en sådan faglighedsopfatt else. Fagets praksis må ændres i 
overensstemmelse med de nye mål og de nye styringsdokumenter. Der skal meget 
kortfatt et udtrykt ske en bevægelse fra regning af standardopgaver, indlæring af 
formler og udførelse af standardøvelser til opstilling af nye problemstillinger og 
brug af viden på ukendte områder og i kontekstrige, autentiske situationer. Dvs. 
undervisningen skal i stedet for indlæring af et fast pensum sikre udvikling af 
vidensdannelsesprocesser og give eleverne et greb om fagets vidensforståelse. 
Det er i denne sammenhæng en standende diskussion, hvorvidt naturfagene, 
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som de bedrives i skolen, skal ligne naturvidenskaberne. Men som Jerome Bruner 
udtrykker det: 

”… intellektuel aktivitet (er) den samme overalt, hvad enten det er i forskningens 
frontlinje eller i tredje klasse (…) forskellen er gradsmæssig, ikke artsmæssig. Ele-
ven som lærer fysik, er fysiker, og det er lett ere for ham at lære fysik ved at agere 
som fysiker end på nogen anden måde.” (Bruner, 1960, egen oversætt else). 

Hermed menes naturligvis ikke, at elever på egen hånd skal genopdage de store 
videnskabelige landvindinger, som det har taget generationer af videnskabsmænd 
(og -kvinder) at komme frem til. Men de skal gennem undervisningen ledes til 
de samme erkendelser og ofte overvinde de samme misopfatt elser, som viden-
skaben gjorde. En vej hertil er at lære at stille de relevante spørgsmål og at lære 
at indsamle og systematisere viden for at besvare dem. At kunne stille de rigtige 
spørgsmål er en central del af (natur)videnskaben, og at kunne iagtt age, beskrive, 
eksperimentere, reducere, deducere, modellere osv. er centrale naturvidenskabe-
lige arbejdsformer, som er nødvendige at kende for at kunne bedrive naturviden-
skab – og for at kunne forstå naturvidenskabens frembringelser. 

De sidste årtiers naturfagsundervisning har derfor som et vigtigt indsatsom-
råde arbejdet med at indføre autentiske, vidensskabende processer i undervis-
ningen.

Hele denne proces er stærkt støtt et af en række EU-programmer. Som en kon-
sekvens af de mange rapporter om nedgang i unges interesse for naturvidenskab, 
og især fordi der ikke var tegn på, at de mange initiativer, som kom i kølvandet 
på rapporterne, havde nogen positiv eff ekt, nedsatt e EU-Kommissionen en eks-
pertgruppe, som skulle give et bud på løsninger. Formanden var den franske 
EU-parlamentariker og tidligere premierminister Michel Rocard. Gruppen mente, 
at den største årsag til manglende interesse skulle fi ndes i den måde, der blev 
undervist på i naturfagene, og som konsekvens heraf koncentrerede gruppens 
anbefalinger sig om en fornyelse af naturfagspædagogikken. Dett e afspejlede sig i 
rapportens titel: Science Education Now: A Renewed Pedagogy for the Future of Europe 
(European Commission, 2007). Hovedanbefalingerne var:

• Ændring af naturfagspædagogikken fra overvejende deduktiv til ud-
forskningsbaseret for at øge interessen for naturvidenskab.

 Rapporten gør Inquiry-Based Science Education (IBSE) til løsningen 
på de fl este problemer i naturfagsundervisningen, men anerkender, 
at IBSE skal kombineres med andre tilgange.

• En udforskningsbaseret naturfagspædagogik vil give øgede mulighe-
der for samarbejde mellem formelle og uformelle miljøer
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 EU-systemet lægger stor vægt på samarbejde mellem virksomheder, 
forskere, museer, science centre, byer, forældre osv., og en undersøgen-
de tilgang til undervisningen antages at fremme et sådant samarbejde.

Udgangspunktet er at det at stille spørgsmål og lære at besvare dem er kernen af 
naturvidenskabelig praksis (ligesom vel i meget anden videnskab), og sådanne 
processer skal derfor også være dominerende i skolen. Et af de første (og største) 
udviklingsprojekter med IBSE er nok ’le main a la pâte’ (htt p://www.lamap.fr/
international/la_main_a_la_pate), som nu har bredt sig til over 30 lande i hele 
verden og har givet inspiration til en række programmer under EUs 7. rammepro-
gram, der arbejder med at implementere en sådan undersøgelsesbaseret tilgang i 
naturfagene, fx Fibonacci-projektet (htt p://education.infl pr.ro/en/Fibonacci.htm), 
Mind the Gap, S-TEAM (htt ps://www.ntnu.no/wiki/display/steam/SCIENCE-TEA
CHER+EDUCATION+ADVANCED+METHODS). Der er i disse projekter udarbej-
det et meget omfatt ende undervisningsmateriale til såvel almindelig undervisning 
som til læreruddannelse og -efteruddannelse. 

Integreret i denne ’ibse-trend’ føres en løbende diskussion af, hvad der skal 
forstås ved scientifi c literacy, hvor meget fagenes metaaspekter skal fylde i un-
dervisningen, og hvorledes man kan undervise for at fremme scientifi c literacy 
og metaperspektiverne.

Nogle af disse diskussioner er pålagt lærerne, og mange lærere ændrer derfor 
kun nødigt undervisningen i ønsket retning. Fx fordrer Gymnasiereformens krav 
om fagligt samspil mellem de tre hovedområder inddragelse af videnskabsteoreti-
ske aspekter. Fysik skal således i sit samarbejde med andre fag repræsentere den 
naturvidenskabelige faggruppe, dvs. fysik skal ikke kun bidrage til sagen med 
fagets konkrete viden, men også med viden og bevidstgørelse om naturfagenes 
egenart. Hvad kan naturfagene (som andre fag ikke kan), hvorledes skabes viden i 
de forskellige naturvidenskaber? Hvilken status har denne viden i sammenligning 
med anden viden, hvilken rolle har naturvidenskaberne spillet historisk etc.? Der 
skal således udvikles en lærerbevidsthed og -viden om naturfagenes metaper-
spektiver, dvs. viden om naturfagenes videnskabsteori og videnskabshistoriske 
hovedtræk. En viden, som lærere ikke har (i al almindelighed), og som af mange 
føles fremmed i forhold til deres uddannelse og traditionelle undervisning.

Det er derfor et grundlæggende didaktisk problem i naturfagene at viden-
skabsfagenes epistemologier skal refl ekteres i undervisningsfagene. For at kunne 
dett e skal læreren have en (korrekt) forståelse af, hvorledes naturvidenskaberne 
egentlig arbejder, hvilket videnskaben selv er meget uenig om! Der er skrevet bø-
ger om ’the Nature of Science’ (NOS), og der er forsket i læreres og elevers NOS, 
en forskning der er sammenfatt et af Norman Lederman (2007).
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Et andet grundlæggende didaktisk problem i (især) de hårde naturfag er det 
meget vanskelige ved at få to forskellige former for viden til at hænge sammen, 
nemlig hverdagslivets narrative tilgang og naturvidenskabens logisk-deduktive. 
Det er en endog meget svær øvelse at få de to verdener, de to forskellige måder 
at erkende på, til at gå i dialog med hinanden. Hverdagslivets mangfoldighed og 
kompleksitet er simpelthen svær at lukke inde i den naturvidenskabelige reduk-
tion. I dagligdagen bruger vi det erfarede, det kendte, til at forklare det ukendte – 
i naturvidenskaberne er det omvendt. Her anvender vi det abstrakte og teoretiske, 
det usynlige, det ikke-erfarede, til at beskrive det velkendte. At få eleverne til at 
gennemføre sådanne processer fordrer fra lærerside en læringsteoretisk tilgang 
baseret på en bred vifte af undervisningsformer (herunder evalueringsformer) 
kombineret med en forståelse af naturvidenskabernes erkendelsesprocesser. 
Især i faglige samspil er det nødvendigt at kende og inddrage de indgående fags 
særtræk og erkendeformer for at komme ud over den rene parallellæsning (Dolin, 
2006b). 

Afslutning
Naturfagene er ikke lett e at lære - de er traditionelt begrebstunge og ofte ab-
strakte, og mange steder er undervisningen stagneret i ritualiserede aktiviteter 
- regning af standardopgaver, udførelse af kogebogsøvelser, gennemgang af et 
kanoniseret indhold. Men det er også fag, hvor der sker en rivende udvikling med 
inddragelse af nye arbejdsformer, som anvender nyeste didaktik og teknologi, og 
som beskæftiger sig med dagsaktuelle og samfundsrelevante problemstillinger. 
Der foregår en stadig diskussion mellem disse forskellige opfatt elser af fagene, 
og om hvorledes man kan balancere de mange hensyn, som fagene skal opfylde. 
Mens dett e står på, kan naturfagene forhåbentlig lære af andre fag at engagere 
og inddrage elevers følelser som en afgørende nødvendighed for at kunne gen-
nemføre meningsfulde læreprocesser. For selv om naturvidenskaben gør en dyd 
ud af det generelle og upersonlige, så tænder elever (som andre mennesker) på 
det specifi kke og det personlige.
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English summary

Issues in science education in a comparative perspective

The article “Issues in science education in a comparative perspective” gives an 
overview of major issues in the Danish science education environment, emphasiz-
ing those relevant for comparison across subjects. It is argued that what unifi es 
the diff erent science subjects is a common epistemology and that inquiry is con-
sidered a constituent element of the scientifi c endeavour. The issues arising from 
teaching science taking this epistemology into account are discussed. 

Naturfagsdidaktiske problemstillinger i et fagsammenlignende perspektiv
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