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Naturvidenskabelig dannelse

Traditionelt er almendannelse overvejende humanistisk og 
samfundsvidenskabelig i sin orientering og begge tilgange 
skal fastholdes og uddybes. Det er imidlertid afgørende for 
fremtidens demokratiske beslutningsprocesser, at borgerne 
får en øget forståelse for den naturvidenskabelige og 
teknologiske udvikling. Derfor skal dette aspekt have en 
styrket position i dannelsesdimensionen i de gymnasiale 
uddannelser.

(Aftaletekst om reform af gymnasiet. 28. maj 2003)



Problemer?
• Det er en udbredt vurdering blandt lærerne at reformen har 

bragt det faglige niveau i fare. Det skyldes dels tidspres, dels 
at kendte faglige progressioner må vige for en endnu ikke 
veldefineret og realiseret flerfaglig progression.

• Det er et uafklaret spørgsmål i lærerkollegierne hvilket forhold 
der er og bør være mellem den faglighed som er knyttet til 
den enkeltfaglige undervisning og den som er knyttet til den 
flerfaglige undervisning.



Kilde
Evaluering af grundforløbet på stx
Af Jens Dolin, Kirsten Hjemsted, Anne Jensen, Peter Kaspersen, Jens 

Kristensen
Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet, maj 

2006

• spørgeskemaundersøgelse med deltagelse af 22 ledere, 724 
lærere og 2.705 elever



Om AT
Faglige fordybelse :
• utilfredsstillende: 62%
• neutral: 20%
• tilfredsstillende: 17%

Fagligt niveau:
• utilfredsstillende: 47%

Kernefagligheden:
• Der tages ikke tilstrækkeligt hensyn til kernefagligheden: 49%

Ambitionsniveau
• utilfredsstillende: 59%



Lærerne

Det er et grundlæggende problem at der for mange lærere ikke 
er overensstemmelse mellem deres forestillinger om fag og 
undervisning, og de formuleringer og krav som fremgår af 
reformstyredokumenterne. 

De fleste lærere anvender primært en faglighedsdiskurs, mens 
styredokumenterne derudover anvender såvel en dannelses- 
som en kompetencediskurs. Det gør dels mange lærere 
famlende over for hvori kravene består, og dels giver det 
frustrationer over ikke at kunne (eller skulle) opnå tidligere 
faglige niveau. 



Og så alligevel
• De fleste lærere og næsten alle elever giver udtryk for at der er et 

spændende potentiale i det faglige samspil.
• Selv om eleverne beklager sig over forvirring og mangler, er de 

altovervejende tilfredse med grundforløbet – herunder med det 
faglige samspil og fagligheden 

• De fleste elever oplever ikke manglende sammenhæng, men 
lærerne gør

• Reformen har åbnet for inddragelse af mange interessante emner 
og problemstillinger som tidligere ikke er blevet berørt i gymnasiet 
fordi de falder uden for fagenes grænser. Denne vurdering er fælles 
for lærere og elever.



Ups!
Det er ret tydeligt at det naturvidenskabelige hovedområde ikke har 

indgået i meningsfulde tværfakultære kombinationer i samme 
udstrækning som de to øvrige hovedområder.

• En del lærere der underviser i naturvidenskabelige fag eller 
matematik, giver i interviews udtryk for at niveauet er lavere end før 
reformen, og især matematiklærerne siger, at de ikke har nået så 
meget, som de plejer. 

• Det er en udbredt holdning blandt de interviewede at reformen ikke 
er en styrkelse af de naturvidenskabelige fag



Baggrund for reform
Eksempler på kritik af fagligheden i gymnasiet før reform:

• ”fagopdelingen kan gøre det svært at se sammenhænge mellem 
fagene”

• ”alle fag må suppleres af andre fag, hvis man skal undgå 
ensidighed”

• ”fagene er ikke til for deres egen skyld”



AT og den styrkede fagopfattelse: AT skal

• sikre indsigt i karakteristiske kendetegn ved området/fagene
• vise at området/fagene udgør den faglige grundstruktur for 

arbejdet med emner 
• præcisere området/fagene gennem afgrænsning af de 

problemstillinger, man vælger at fokusere på i forhold til det 
givne emne.



Opskrift på AT

Input Redskaber Output
Emner/problemer 
Enkeltfag
Fags metoder
Elementær 
videnskabsteori

Fagligt samarbejde
Faglig viden
Faglige metoder
Videnskabelige 
ræsonnementer
Videnskabsteoretiske 
vurderinger

Viden (kombineret)
Metodekendskab/an- 
vendelse
Vurdering af histori- 
ske/nutidige 
sammenhænge
Forståelse af 
enkeltfag/viden
Indsigt i vid. teori.
Formulere/enkeltfag/ 
flerfag/fælles fag



Hvorfor fremhæves fagene så stærkt?
“Modus 1 videnskab”:
De klassiske videnskabelige discipliner er ledende i 

vidensdannelsen. Der er hierarkisk rangordning mellem 
discipliner og interessenter. Drivkraften er 
videnskabsmændenes selvstyre og monopol.

”Modus 2 videnskab”:
Videndannelsen er distribueret i samfundet, den er 

anvendelsesorienteret, transdisciplinær og forholder sig til 
mange interessenter.



Uundgåelig problemstilling?

Skal man mestre (dele af) faget, før man begynder på 
sagen?

Eller

Lærer man faget, mens man arbejder på sagen?



På vej mod reformen
Kompetencediskussionen:
Hvad er det der kræves på det moderne arbejdsmarked?

Dannelsesdiskussionen:
Hvad er dannelse i et moderne samfund - viden eller 

kompetencer eller hvad?



Arkwrights Waterframe 1770

Undervisning og 
samfundsanalyse

Fra 
bondesamfund til 
industrisamfund

Samfundsforan- 
dringer fordrer 
didaktiske 
forandringer





Betydning for 
undervisning/uddannelse:

• Ingeniøruddannelser
• Tekniske skoler
• Realskoler
• Gymnasium (linieopdeling)



Industrisamfundet fortrænger landbrugssamfundet

Og informationssamfundet er på vej!



Gutenbergs trykpresse c 1450

Ny kommunikations- 
teknologi – ny viden

”Gutenberg- 
revolutionen”

Ændringer i 
informations-teknologi 
muliggør  ændringer i 
opfattelsen af, hvad 
viden er og hvilken 
viden der er muligt



Skriversamfundet:

Al skriftlig viden 
reproduceres 
gennem afskrift.

Der eksisterer 
formel viden, men 
den er dyr, 
vanskelig at få 
adgang til og den er 
usikker, flydende, 
”korrupt”



Hvad der fulgte:
• Prisen på bøger faldt
• Bøger fik afsnit, sidetal, 

afsnitsoverskrifter, indeks mm
• Bøger fik titelblad
• Nye typer af bøger: 

rejseskildringer, manualer, 
“fagbøger”

• Bøger om bøger (kataloger)
• Bøger til undervisning !!





Abraham Ortelius’ verdensatlas 1570 – 1598 (28 udgaveri alt)



Parallel til vore dage
Overgangen fra ”det lokale” industrisamfund til det globaliserede 

samfund stiller uddannelsesmæssige krav af samme type 
som overgangen fra landbrugssamfund til industrisamfund

Overgangen fra industrisamfund til informationssamfund 
muliggør ændringer i vidensopfattelse og videndeling, der er 
ligeså radikale som “gutenberg-revolutionen”.



Fagene i sagen
• Elever og lærere giver udtryk for at samspillet mellem de fag, 

der indgår i et emneforløb, er meget afgørende for om det 
enkelte emneforløb bliver tilfredsstillende. 

• Eleverne giver udtryk for at det er svært for dem at fange den 
overfaglige sammenhæng hvis ikke lærerne gør meget ud af 
løbende at skabe og fremhæve den røde tråd mellem fagene.

Almen studieforberedelse og studieområdet - Grundforløbet 2005
Evalueringsrapport fra EVA (2006)



Hvad så med AT
Hvad er det eleverne skal introduceres til?
• Flerfaglighed?
• Fællesfaglighed?
• Overfaglighed?
• En anden slags faglighed?
• Eller andre slags fagligheder?



Forhold mellem fag og sag

Almen studieforberedelse og studieområdet - Grundforløbet 2005
Evalueringsrapport fra EVA (2006)



En anden måde at se tingene på?
De tre aspekter af AT:
• Faglighed
• Kompetencer
• Dannelse

• Kernefaglighed – At vide noget
• Drage konklusioner om verden – At anvende viden
• Meta-aspekt – At vide noget om viden



Om anvendelse af viden

PISA og scientific literacy. 
PISA tester:

”Færdighed i at kunne anvende naturvidenskabeligt baseret 
viden; at kunne genkende naturvidenskabelige spørgsmål og 
kunne drage slutninger på grundlag af naturvidenskabelige 
kendsgerninger i bestræbelsen på at forstå og være med til at 
træffe afgørelser om den naturgivne omverden og de 
påvirkninger af den, som menneskers aktiviteter medfører”.



Viden om viden
Der findes ingen enkelt “naturvidenskabelig metode”, men 

derimod visse metoder og spilleregler der karakteriserer den 
videnskabelige erkendelsesproces og afgrænser den i forhold 
til ikke-videnskab. Først og fremmest er naturvidenskab 
empirisk, dvs. erfaringsvidenskabelig, således at den vedrører 
naturfænomener med visse objektive egenskaber.

Som en minimumsbetingelse må videnskabelige videnspåstande 
kunne testes i forhold til deres empiriske domæne, og specielt 
må de være fejlbarlige, dvs. kunne være forkerte.

(Helge Kragh, ”Aktuel Naturvidenskab” 3, 2006) 



Laplace og Lavoisier 
1783: 

Banebrydende 
eksperimenter med 
kalorimeter 
(smeltevarme og 
varmefylde).

Første vellykkede 
eksempel på kvantisering 
af eksperimentalfysikken



En anden måde at tænke på?
De tre aspekter af AT:

• Vide noget - kernefaglighed
• Anvende viden – drage konklusioner om verden
• Vide noget om viden - meta-aspekt



Undervisningens formål

opnåelse af faglighed

CIVILSAMFUNDET

Holdning til viden

Dannelse

ARBEJDS- OG 
PRIVATLIV

Anvendelse af viden i 
realistiske situationer

Kompetence

VIDENSKABEN

Viden/kernefaglighed

Skabelse af viden

Fra 
”Gymnasiepædagogik. 
En grundbog”. Red af 
Erik Damberg m.fl.



Undervisningens formål

opnåelse af faglighed

CIVILSAMFUNDET

Holdning til viden

Dannelse

ARBEJDS- OG 
PRIVATLIV

Anvendelse af viden i 
realistiske situationer

Kompetence

VIDENSKABEN

Viden/kernefaglighed

Skabelse af viden



Undervisningens formål

opnåelse af faglighed

Meta- aspekt
Kompetence/- 

anvendelses-aspekt

Fag-faglighed



Renæssancen –Naturvidenskabens gennembrud i Danmark, med 
udgangspunkt i Tycho Brahe og Niels Stensen

Fag: Dansk, historie, matematik samt biologi/kemi/fysik
• Vores tanke er, at eleverne fra det snævre (nationale og 

personrelaterede) udgangspunkt kan fremstille 
problemformuleringer, der rækker ud til renæssancen som periode 
(eksemplarisk tilgang).  (A)

• Det er imidlertid også et formål i sig selv, at eleverne erhverver 
viden om to danske renæssancemennesker og deres tanker om 
verdensrummets indretning, naturen og kunsten (F/M)

• Endelig er det et formål, at eleverne får fingrene i konkret materiale: 
beregninger, observationer og tekster fra tiden for på den måde at 
blive indført i en metodisk tilgang til et emne. (M)



”Bevisets Stilling”/ ”Månelandingen – fup eller fakta?”

Fag: Fysik, dansk, mediefag, historie, engelsk, filosofi
• Forløbet har som mål at introducere eleverne til fagenes 

genstandsfelter og metoder, herunder argumentationsteori og 
bevisførelse inden for de enkelte fag og hovedområder (M)

• Herudover er det målet at give eleverne kendskab til de forskellige 
fags muligheder og begrænsninger i forhold til at belyse en 
kompleks problemstilling (M)

• Afsluttende skriftligt produkt for forløbet kunne være en diskuterende 
artikel om emnet, med argumenter og modargumenter baseret på 
de enkelte fags metoder og teorier. (M)



Lydfrembringelse og lydopfattelse
Fag: musik, fysik og biologi.
• Fysik: arbejde med stående bølger på en streng og resonanser i 

åbne og halvåbne rør, sammenhængen mellem 
frekvens/bølgelængde og strengens eller rørets længde, Fourier- 
spektret fra en anslået guitarstreng, samt mindre opgaver om 
Fourieranalyse. (F)

• I musik komponerede eleverne i grupper et lille stykke musik med 
programmet MusiNum. (F)

• I de følgende dage arbejdede grupperne i musik og fysik med 
bygningen af instrumenterne. Lavede de et eksperiment i fysik, hvor 
de bestemte hvor stor belastning, en guitarstreng skulle have, for at 
den stemte. (F)

• biologi så på ørets opbygning og nervesystemet, hvorefter 
grupperne lavede praktiske øvelser med bl.a. måling af reaktionstid 
på forskellige lyde og bestemmelse af, hvor i øret de enkelte 
frekvenser opfanges. (F)



Hvornår er det sandt?

Fag: Matematik, fysik og NVG, filosofi/historie
• Fysik: Et konkret eksperiment, der skal være eksemplarisk til at 

illustrere forskellen på empiri og ikke-empiri (Galilei) (M)
• Mat: De skal kende bevisets rolle i faget. (M)
• Fysik: Vide hvorfor man bruger empiri (M)
• NVG: Kunne begrunde udviklingen i sandhedsbegrebet. 

Gevinsterne derved. (M)



Himmel og Jord
Fag: Matematik, historie, fysik
• Matematik arbejdede med metoder til måling af afstande, både her 

på Jorden og parrallaksemetode til at måle afstande til de nærmeste 
stjerner. (F)

• Desuden arbejdede man med metoder til at bestemme Jordens 
radius. (F)

• Historie arbejdede med forskellige tekster fra og om de 
videnskabsmænd, som bidrog til verdensbilledets udformning 
igennem tiderne. (F/M)

• I fysik var fokus mere på deres resultater og betydningen af disse for 
videnskabens udvikling. (M)

• Specielt var der til sidst fokus på det moderne verdensbillede og 
kosmologien. (F)



Første mand på Månen

• Fysik: Øget bevidsthed om, at kendskab til fysiske begreber og 
tankegange kan bruges til at opnå viden om Universet og 
menneskets plads i Universet (A)

• Øget evne til at formidle et fysikfagligt stof (A)
• Øget evne til at anvende enkle modeller til en kvantitativ beskrivelse 

af fysiske størrelsesforhold (F)
• Viden om energiomsætninger (F)
• Historie: Viden om forholdet mellem de to supermagter USA og 

Sovjet under Den kolde krig (F)
• placering af rumkapløbet i forhold til amerikansk udenrigspolitik i 

efterkrigstiden (F)
• Indsigt i arbejdet med mere komplekse historiske sammenhænge 

(M)
• Samfundsfag: Viden om amerikanske værdier og holdninger (F)
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