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HVAD ER 
NATURVIDENSKABELIG 

DANNELSE?



Den naturvidenskabelige dannelse og studiekompetence blev skrevet
ind i gymnasiets formål med gymnasiereformen fra 2004

At 'forholde sig reflekterende og
ansvarlig til deres omverden:

mennesker, natur og samfund, og til
deres egen udvikling" (§ 2 stk. 4)



Hvad er natudvidenskabelig dannelse?

Metode?

Viden?

At se sig selv som
en del af verden?



Naturfaglig viden
(Indhold og metoder og kunne 
anvende og genkende disse i 

argumenter)

Kritisk tilgang til naturfag 
(Kende til naturfags muligheder og 

begrænsninger, relation til øvrige fag)

Naturfags historicitet og 
kulturelle forankring

(Viden om naturfags sammenspil 
med det omkringliggende samfund)

Relationen mellem en selv og 
den omkringliggende verden 
(Den indvirkning man har i forhold til 

at deltage i og påvirke naturfaglige 
beslutninger og vice versa).

Personlig udvikling
(Skabe egne holdninger, 
perspektiver i naturfag –

som leder til at handle med 
selvstændig autoritet

Dimensioner i
naturfaglig dannelse

Dolin, J., Jacobsen, L. B., Jensen, S. B., & Johannsen, B. F. 
(2014).



Ikke alle har lige adgang til 
naturfagene. Har alle lige afgang til 

naturfaglig dannelse?



Er dannelse en stræben
efter at blive som eliten?

‘On one hand, it is assumed that through 
bildung a person becomes able to 
participate and to respond to complex 
tasks in a complicated and rapidly 
changing world - hence bildung should 
help to overcome marginalisation and 
under privilege. On the other hand, it is the 
concept of the building itself that 
segregate between those who achieve 
bildung in those who will not.’
Wischmann, 2018



Er dannelse en stræben
efter at blive som eliten?

Science is not neutral
The political ambition  ‘science for all’ are 
egalitarian in theory, but in practice it 
stresses that all pupils must adapt themselves 
to science, rather than school science striving 
to include all students and their diverse 
interests, aspirations and way of engaging 
with science 

Barton, 1998
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• Samarbejde mellem VIVE, Københavns Universitet, VIA 
University College, Københavns Professionbshøjskole
og Astra
• Undersøger børn og unges syn på og relation til 

naturvidenskab, og hvordan det udvikler sig over tid
• Unikt – længde, størrelse og empirisk mangfoldigt
• En kvalitativ og kvantitativ del
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AFSÆT I ELEVERNES EGNE ERFARINGER?

MEN HVAD GÆLDER?

HVAD HAR DE MED SIG?



Indkapsler al den 
naturvidenskabelig 

relaterede viden, 
holdninger, erfaringer 
og sociale kontakter, 

som en person kan 
have

Hvad er science-kapital?



Hvis børn ikke har lige forudsætninger for at blive 
dannede, hvordan arbejder skolen så med 
stilladsering af forskellige børn dannelse?
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KAN SCIENCE 
KAPITAL HJÆLPE?





1
Relation til deres 

eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

3
Udvid det,
der tæller

Brug af viden 
aktivt og kritisk i  
omkringliggende 

verden

2



Hvordan ser ’godt’ engagement ud i en klasse?

Ser du der nogle elever i klassen, som måske
føler, at naturvidenskab ikke er noget for dem? 

Mærker du nogle mønstre med hensyn til, hvem
der deltager – og hvordan – i undervisningen?

Er der forskel på drenges og pigers deltagelse? 

Er der forskelle mellem forskellige etniske
gruppers deltagelse? 

1
Udvid det,
der tæller

Hvad tæller?



1
Udvid det,
der tæller

- skabe rum, hvor alle elever 
føler sig i stand til at tilbyde 
bidrag fra egne erfaringer og 

interesser velvidende at de 
vil blive værdsat.



1
Relation til deres 

eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

3
Udvid det,
der tæller

Brug af viden 
aktivt og kritisk i  
omkringliggende 

verden

2



Relation til deres 
eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

2 At kunne genkende det man laver i skolen 
som noget der har med en at gøre – og det 
man laver udenfor skolen, som noget der 
har med naturfag at gør

Kan børnene genkende en ny situation som 
relevant for deres erfaring?

Hvordan skaber læreren plads til at 
forskellige erfaringer bringes i spil? 



Relation til deres 
eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

2 Hvordan kan vi inddrage viden om 
elevernes egne interesser, aspirationer og 

erfaringer? 

Kan vi bruge eksempler fra deres egne 
omgivelser og lokalområde som 'kroge' 

ind i det videnskabelige indhold?



1
Relation til deres 

eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

3
Udvid det,
der tæller

Brug af viden 
aktivt og kritisk i  
omkringliggende 

verden

2



3
Brug af viden 

aktivt i og kritisk  
omkringliggende 

verden

At inddrage eleverne i 
refleksioner omkring, hvor og 
hvordan, den viden i arbejde 

med kan bruges aktivt (af 
elever) i det omkringliggende 

samfund



3
Brug af viden 

aktivt i og kritisk  
omkringliggende 

verden

Hvad optager eleverne netop nu?

Kan de perspektiver arbejdes ind i 
undervisningen?

Er der lokale (eller globale) 
problemstilligner, som berører dem, og 

som de engagerer sig i?



1
Relation til deres 

eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

3
Udvid det,
der tæller

Brug af viden 
aktivt i og kritisk  
omkringliggende 

verden

2
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SUMMEAKTIVTET
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1. Reflekter/diskuter de tre 
nedslagspunkter i forhold til jeres 

praksis/forskning/arbejde

2. Vælg evt. konkret situation; hvordan 
vil i kunne bruge de tre refleksioner ?



1
Relation til deres 

eget liv og 
erfaringer 

(Vekselviden)

3
Udvid det,
der tæller

Brug af viden 
aktivt og kritisk i  
omkringliggende 

verden

2
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OPSAMLING



Udvid det

der tæller
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TAK



Vil du vide mere?

Scan QR for at komme
til hjemmeside m. pdf


