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Genstande i naturvidenskab
Naturvidenskab skaber viden om verden ved at 
undersøge genstande, materialer og fænomener, og
beskrive dem ved hjælp af generaliserede teorier og
ideer

De forskellige grene af naturvidenskaben undersøger
…udvalgte genstande i verden…
…med bestemte metoder og…
…med en bestemt type viden som mål

Magmatisk, 
sedimentær, 
metamorf?

Abrahams & Millar 2008; Achiam et al. 2016



(Den) Naturvidenskabelige metode? 





Praktisk arbejde i skolens naturfag

Tiberghien 2000

Genstande der 
kan ses og røres

Tænkemåder og
teorier

Praktisk
arbejde



Hvordan går det med det
praktiske arbejde? 

Hvad siger forskningen?





Praktisk arbejde i naturfag

Abrahams & Millar 2008

Forskningsspørgsmål
• Hvor ‘effektivt’ er praktisk arbejde i naturfag, som det aktuelt

udføres, som en undervisningsstrategi?
Analyseramme
• Model for design og evaluering af praktisk arbejde

(‘effektivitet’smodellen)
Undersøgelse
• Vidensmæssigt udbytte af 25 typiske lektioner med praktisk

arbejde i UK for 11-16-årige



Indføj ”Sted og dato” i feltet for 

Effektivitet I

Effektivitet II



Resultater

Abrahams & Millar 2008

• Det praktiske arbejde gjorde størstedelen af 
eleverne i stand til at gøre det med genstandene, 
som var underviserens intention
• Dette var i nogen grad baseret på en udpræget 

brug af udførlige, punkt-for-punkt 
øvelsesvejledninger
• Det praktiske arbejde blev anset for værende en 

succes af læreren, hvis eleverne producerede det 
ønskede fænomen og gjorde de ønskede 
observationer



Resultater

Abrahams & Millar 2008

• Der var begrænset evidens for at det praktiske 
arbejde gjorde eleverne i stand til at tænke over 
genstandene og materialerne ved hjælp af de 
idéer og tænkemåder, som var underviserens 
eksplicitte eller implicitte intention
• Underviserne prioriterede at eleverne kunne  

‘genskabe fænomenet’ meget højere end de 
underliggende videnskabelige idéer



Diskussion

Abrahams & Millar 2008

• Mange undervisere forventer* at deres elever lærer teoretiske 
idéer gennem praktisk arbejde – som en konsekvens af deres 
handlinger med genstande og materialer
• Men underviserene i nærværende studie havde sjældent planlagt 

hvordan eleverne skulle lære de teoretiske idéer – og der var 
sjældent sat tid af til det

*dette fremgik af interviews med underviserne

Genstande der kan
ses og røres

Tankegange og
teorier



Et eksempel fra
museumspraksis



En mulighed: 
Genstandsbaseret undervisning

- at undervise med genstandene, og ikke om
genstandene. 

Miljø med en særlig og 
autentisk  faglighed, sprog 

og genstande  

Klasser med elever der er 
på besøg i kort tid, et 

sted de ikke kender med 
en underviser de ikke 

kender

Mit udgangspunkt – en slags varedeklaration 



Genstandsbaseret undervisning som
praktisk arbejde

Tiberghien 2000

Genstande der 
kan ses og røres

Tænkemåder og
teorier

Praktisk
arbejde



Dias 16

Eksempel: Evolutionens byggesten, SNM





Indføj ”Sted og dato” i feltet for 

Hvad skal eleverne lære? 
At der i en population af dyr er (genetisk) variation 
At der er forskningsmetoder og tænkemåder der kan anvendes til at påvise det 

Hvad skal eleverne gøre?
Observere, beskrive et dyr i sprit.
Gennemføre en selvvalgt måling på 10 dyr  
Fremstille deres målinger i histogram 

Hvad gør eleverne?: Beskriver dyret, Måler dyrene. Laver histogram 

Hvad lærer eleverne?: Mange ting, men især at knytte begrebet variation til deres 
egne undersøgelser af et dyr . 

Hvad skal eleverne ikke? Lære noget om dyret og heller ikke noget om selektion eller 
fordele ved genetisk variation.     



Arbejdsopgave til eleverne 
• Lav en beskrivelse af jeres dyr
• Skriv hvad I kan observere
• Lav en tegning 

Dias 19

























Arbejdsopgave 2 til eleverne 
• Lav målinger på 10 dyr af samme art 

Dias 31















Fortolkning af data
Hvorfor er der forskel på dyrene? 

• Sygdom
• Levested
• Alder
• Han/hun
• Gener
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