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Agenda

Hvad er problemet? 

Hvad er science-kapital, og hvad kan vi bruge det til?

Om at bygge bro mellem naturfagene og børns liv

Et eksempel på det ekskluderende sprog
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SCOPE
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• Undersøger børn og unges syn på og relation til
naturvidenskab og hvordan det udvikler sig over tid

• Bygger på det engelske projekt ASPIRES 

• Unikt – længde, størrelse og emprisk mangfoldigt

• En kvalitativ og kvantiativ del

• Samarbejde mellem VIVE, Københavns Universitet, 
VIA University College, Københavns
Proffesionbshøjskole og Astra

Mål:
*Dokumentere børns 
science-kapital i Danmark, 
deres valg men også 
science i livet mere 
generelt
*Hvordan børn og unges 
ressourcer, erfaringer og 
baggrunde spiller 
sammen med deres 
mulighed for at se sig selv 
i science.



Hvad er problemet?
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Børn og unge har ulige adgang til naturfag

Er naturvidenskab noget I taler om derhjemme?

“Den anden dag i bilen grinede vi af forskellige kemiske symboler og sådan noget, 
så ja, jeg tænker det kommer jo ind i diskussionen sådan uden vi tænker over det” 
(Mor)

“Jeg tænker, at i hverdagen har man ikke så meget at gøre med det” 
(Mor)

Et eksempel fra vores søsterprojekt Aspires
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Børn og unge har ulige muligheder for at blive anerkendt
[Hvordan skal man være i din klasse hvis man skal være god til naturteknologi?

”Så tror jeg man skulle vide noget lidt på forhånd, før 
man lavede en opgave f.eks. det der med at lave noget 
med dyr, for du skal kende noget om det før du laver 
noget med dyret også bliver det ellers svært at finde 
informationer om det”

Hmm, så skal man høre efter. Det er en ret vigtig faktor, 
øhm ... og så skulle man ... vide en masse om det der 
Natur/Teknologi 

“Man skal vide meget om fotosyntese fordi det her vi 
om nu, det eneste jeg ved er at træerne laver ilt til os 
også udånder vi det og det får træerne til indånde det”
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”så skulle man så få noget at vide, men så skulle 
man også lidt vide noget på forhånd, hvis man 
har snakket om det derhjemme, eller prøvet det 
herhjemme før. Så er det noget man har prøvet 
før. Og så… Det er ikke sådan noget meget man 
får at vide her. På den måde”. 

I: Så faktisk at man måske skal have noget med 
hjemmefra? 

Ja. Lidt viden. 

I: Jaer. Hvordan ville du sige at det passer på 
dig? 

Ikke helt særlig godt fordi det er ikke noget vi 
snakker om overhovedet. atomer og grundstoffer 
og… alt det der.



”
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Education tend to treat social gifts as being natural ones and as a 
consequence act as a masking of inequalities 
(Bourdieu, 1974, p. 32, in Radnor, Koshy & Taylor, p. 296). 

Naturfaglig uddannelser er gennemsyret med aktiviteter der er 
ulighedheddskabende. 
(Henriksen, Ryder & Dillon, 2015; Mensah & Jackson, 2018; Reay, 
Crozier, Clayton, 2010). 

De børn og unge der begår sig godt i og bliver anerkendt af 
systemet er ofte også børn, der har sociale ressourcer, de kan trække 
på (Archer et al., 2012b).



Hvad er science-kapital?
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Hvad er kapital? 
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“Capital is a key component within Bourdieu's theory of social reproduction. Bourdieu (1977, 1984, 1986) 

conceptualizes capital as the legitimate, valuable, and exchangeable resources in a society that can 
generate forms of social advantage within specific fields (e.g., education) for those who possess it” (Archer)

Felt
Hvilke regler gælder? 

Symbolsk kapital
-Kendskab til reglerne

- Har gode/ dårlige kort
på hånden

Habitus:
Dispositioner, vaner, 

præferencer
- Erfaring med spillet

- Oplevelsen af om det er
værd at spille

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tea.21227#tea21227-bib-0016
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tea.21227#tea21227-bib-0019
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/tea.21227#tea21227-bib-0020


Hvad er science-kapital?

• Alt det der får dig til at tænke: “yes science er noget for mig”
• Hvad har du af science viden og forståelser?

• Hvordan tænker du om science? (værdier, tanker og relevans)

• Hvem kender du indenfor science?

• Viden om hvad science kompetencer kan bruges til (fx jobs)

• Science medie-forbrug 

• Deltagelse i science udenfor skolen

• Hvor meget familien engagerer sig i science

• Hvad laver du der har med science at gøre?

• Hvor meget fylder science i dit hverdagsliv?
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Om at bygge bro mellem 
naturfagene og børns livsverden
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Emil: Om at se science i sit eget liv

Emil skriver, at natur er: Træer, dyr og klima. Fra interviewet fortæller han om sit forhold til natur:

Emil Jeg har kun været der en gang, på Island. Jeg kan huske, vi var i bilen meget, da vi var der, og det 
var rigtig koldt, og vi har besøgt sådan en vulkan tror jeg 

I: Hvordan var det som en oplevelse at besøge en vulkan? 

Emil Jeg var bare i bilen (…)

I: Kan du huske andre ting i lavede?

Emil Ja, vi var ligesom ved Blue Lagoon. Det ligesom et spabad, men bare et natur spabad, og det var 
under eller over en vulkan 

(snakker videre om svømning)

I: Er der andre steder du har været som har noget med naturen at gøre?

Emil Jeg tror jeg var engang var i en skov før 

I Er det lang tid siden? 

Emil Ja (snakker også om båd og snaks)
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Om at kunne bygge bro mellem egne erfaringer

(om dyr)

I: Hvorfor er dyr særlig interessante?

Emil Det fordi de er ligesom mennesker, men deres liv er ikke ligesom vores

I: Og taler du med nogen om det?

Emil: Nej 

I: Er det noget du går og tænker over?

Emil Ja 

I:  Kender du nogen der interesserer sig for natur eller nogle af de ting du har skrevet her?

Emil: Ja, jeg kender en fra min klasse, der hedder Mark [der ved meget om dyr]

I: Snakker dig og Mark om dyr sammen?

E: Ikke rigtig (…)
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Hvem snakker
du natur med?
Min NT-lærer



”
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Det kræver science-kapital:

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 gøre
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De usynlige eksklusioner
Om at lære at tale, læse og skrive 
‘naturfagsk’

4



Sproget 

• ”At bruge sproget i skolens fag er fundamentalt forskelligt fra at bruge sproget i

relationer hjemme og i fritiden” – Ruth Mulvad

• ” Der er ingen, der vokser op med fagsprog som modersmål” – Helle Tobiasen

• ” Fotosyntesen og radioaktive isotoper – de kommer ikke i en light udgave” – Mette Mellerup
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Kultur i fagene

“Når eleverne lærer de enkelte fag, bliver de også nødt til at lære, hvordan man  

taler, tænker og argumenterer inden for de forskellige fagområder. Det indebærer  

også, at de skal lære at læse og skrive de særlige genrer, der bruges i faget, og det  

er på den måde, at eleverne gradvist bliver indlemmet i den særlige faglige kultur.”

• Pauline Gibbons
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Fra hverdagssprog til fagsprog

● Når eleverne begynder med naturfag, bliver nogle tosprogede, mens andre

bliver tresprogede

• Hvorfor?

• Hvad skal faglæreren gøre?
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Fra hverdagssprog til fagsprog

• Eleverne skal med faglærerens hjælp flytte sig fra hverdagssproget til

fagsproget.

• Faglæreren skal strække elevernes sprog - både det mundtlige og skriftlige

sprog
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Deltagelsesmulighed gennem kommunikationskompetencen 

• Hvis eleverne tilegner sig viden om de sproglige registre i naturfag - så har 
de muligheden for at tilegne sig faget.

• Elever skal have viden om bl.a. multimodalitet, genre, klassifikationer, passiver, før-
faglige ord, fagbegreber og nominaliseringer 

• ” Eleverne vil opleve, at naturfag ikke er et hokuspokus-fag for de få 
udvalgte, men derimod et fantastisk univers. Et univers med sit helt eget 
sprog”
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Hvad kan begrebet bruges til ”på gulvet”?

• Ny vin på gamle flasker – eller ?

• Har ændret mit syn på – hvad eleverne kommer med

• En særlig opmærksomhed på de elever, som kommer i skole med en ringe 
kapital
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Fokus på opbygning af science kapital

• Ved at sætte fokus på begrebet science kapital – bliver jeg som lærer 
opmærksom på, hvad mine elever har og hvad de mangler.

• Men også hvad de allerede har med i bagagen, men som eleverne bare 
ikke har mulighed for at sætte i spil 

• – ofte pga. en sproglig barriere 

•

• Indsamling af forskellige typer af data om elevernes science kapital

• I fagteamet

• I elevplaner  
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BLIVER SCIENCE KAPITAL EN DEL AF 
NATURFAGSLÆRERENES DNA I 
FREMTIDEN ?



Takeaways

• Vi kan bruge science-kapital til at forstå, hvordan børn 
og unge har ulige forudsætninger for at ‘spille spillet’ 
naturfag.

• Der er usynlige eksklusioner, der handler om hvem der 
kan få øje på science i eget liv, men også om man ‘ved 
nok’ til at deltage i undervisningen. 

• Sproget har en afgørende betydning

• Naturfag er ikke neutrale praksisser: Hvilke erfaringer 
er der plads til? Her har læreren en afgærende 
brobyggende rolle.
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Følg projektet

https://www.vive.dk/da/temaer/scope/

https://www.ind.ku.dk/projekter/scope/

@sciencekapital
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https://www.vive.dk/da/temaer/scope/
https://www.ind.ku.dk/projekter/scope/
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