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”I det hele taget synes jeg, at det er irriterende, at der findes noget 

der hedder CO2.” 
Af: Ole Kronvald, Lektor i fysik/kemi, UC Lillebælt, Læreruddannelsen i Odense 

Indledning 

Naturfagene er blandt de vigtigste fag i skolen, der skal hjælpe eleverne med at forstå, fortolke og forholde 

sig til deres omverden. Det er de, fordi fagenes direkte genstandsfelt er naturen og menneskets 

manipulation af naturen ind i kulturen. Derfor er naturfagene også identitetsskabende, undervisningen er 

meningsfuld for både elever, skolen og samfundet.  

 

Sådan ser fagenes muligheder og mål ud, når man står inde i fagene og skal invitere eleverne inden for, 

gennem undervisningen i natur/teknik, biologi, geografi og fysik/kemi. Og fra starten er eleverne helt med, 

siger flere undersøgelser (fx Broch og Egelund 2002). Men langsomt, op gennem skoletiden taber eleverne 

interessen, og når de når overbygningen handler det ofte for eleverne om at overleve fysik/kemitimerne 

uden at tabe ansigt i forhold til kammeraterne – puberteten er en hård modstander i laboratoriet, og 

proteinsyntese og Newtons love i deres rene form hjælper ikke! 

 

Hvis vi vil holde eleverne interesserede i naturfagene, må vi holde op med at udlægge fagenes indhold som 

eviggyldige sandheder, eleverne skal forstå, og i stedet for tilbyde eleverne en ramme at forstå og fortolke 

deres hverdag ind i.  

Når elever splitter ting ad… 

8.c på Provstegårdsskolen i Odense har gennem 6 uger brugt alle deres timer i biologi, geografi og 

fysik/kemi på at skille ting fra hverdagen ad og undersøge, hvad de er lavet af. En række forskellige ting som 

en græsslåmaskine, et guitarkabel, et fladjern og en harddisk. Udgangspunktet for det projekt kommer fra 

materialet ”Økologisk rygsæk”. Gennem materialet arbejder eleverne med at sortere og klassificere de 

stoffer og materialer tingene er lavet af, og de udregner et tal for den miljøbelastning tingen ”bærer” med 

sig, fra udvindingen af råstoffer, over de forskellige forarbejdningstrin til produktionen af det færdige 

produkt, den såkaldte økologiske rygsæk. Tallet er ofte skræmmende stort – et guitarkabel på et par 

hundrede gram regnede et par drenge ud til at være omkring 42 kg. Der er altså flyttet stoffer i naturen i 

størrelsesordenen 42 kg, for at en af drengene kunne forbinde sin elektriske guitar til forstærkeren. Hvad er 

den miljømæssige omkostning så ikke for produktionen af guitar og forstærker? Eller fars bil? Eller…? 

 

Denne form for praktisk arbejde oplevede flere af eleverne som meget meningsfuldt, og de gik til den med 

krum hals. I slutningen af forløbet skrev eleverne korte tekster om deres oplevelser, og særligt det praktiske 

arbejde har gjort indtryk: ” Bevæbnet med værktøj gik vi i gang med at ødelægge harddisken, men det var 

ikke så enkelt som vi troede. For at trænge ind i den lille ’’by ’’, var sværere end vi forventede. For der var 

bittesmå skruer over det hele, som gemte sig i hver en krog.  Og det var en ren kamp, at skaffe det rette 

værktøj for at få skruerne af. Vi ødelagde det hele ved at ødelægge skruerne og måtte bruge vold.” 
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En anden gruppe skrev om deres dissektion af en strømforsyning fra en pc: ”Vi var nået dertil, at vi skulle 

have magneten ud, men vi kunne ikke skrue den ud, Hans blev irriteret, så han tog en skruetrækker og 

brækkede den op, ligesom når en tyv bruger sit koben. Det gav et ordentligt knald, det var lige så det 

summede i ørene. Men vi fik vores harddisk skilt ad…” 

Foreløbig har eleverne kun arbejdet praktisk/ manuelt, og det har i grunden ikke så meget med naturfag at 

gøre. Der skal knyttes faglige begreber og metoder på, hvis det skal give mening at bruge undervisningstid 

på det. Fortsættelsen af det forrige citat lyder: ”… nu skulle vi grovsortere de forskellige ting. Vi havde bl.a. 

aluminium, kobber, pvc og zink, det var bare nogle af de ting vi havde. Det sjoveste var helt klart de 

forskellige test vi skulle lave. Vi lavede en kobbertrådstest, dvs. at man har et stykke kobbertråd, som man 

stikker ind i en flamme, man varmer den op, og sætter den ned på et stykke plastik, og derefter tilbage i 

flammen, bliver flammen grøn, er det pvc, men hvis der ikke sker noget, skal man lave andre test. Jeg kunne 

godt lide kobbertrådstesten, lugten af en slukket tændstik, røgen som stille bevæger sig i luften, jeg synes 

det var rigtig fedt.” 

Her kommer drengen (naturligvis!) ind på hvilke kategorier af stoffer de i hans gruppe har inddelt 

strømforsyningen i samt hvordan de har testet for forskellige plasttyper (den grønne farve fra pvc 

fremkommer fra et bestemt elektronspring i kloratomet, når det tilføres energi, brændes af). Eleven her har 

arbejdet med og udtrykt sig fagligt om både stoffer, metoder og holdninger i det konkrete eksempel – et 

vidne om at han har eller er i gang med at erhverve sig naturfaglig kompetence. 

Fortællingen i naturfagsundervisningen 
Men hvad var egentlig målet med dette forløb? Som en del af et udviklingsarbejde mellem 

Provstegårdsskolen og Læreruddannelsen i Odense er nærværende undervisningsforløb blevet planlagt, 

gennemført og evalueret af naturfagslærere fra begge institutioner i fællesskab, og formålet har været at 

undersøge, hvilken rolle fortællingen som læremiddel kan spille, i elevernes læringsarbejde i naturfagene. 

Dette formål udsprang af et ønske om at vise, at naturfagene på lige fod med de øvrige fag i skolen er med 

til at opfylde det almendannende formål der ligger i folkeskolelovens § 1, både over for elever, der helst 

skulle profitere læringsmæssigt af det, men også over for de andre faggrupper i skolen.  

Der er ingen grund til at naturfagene skal indtage en særstatus, når det gælder samarbejde om fælles 

projekter på tværs af fag – de indeholder lige så meget kulturformidling (eller kan gøre det) som fx 

danskfaget eller historie, vi gør det blot med naturen som genstandsområde, eller rettere forholdet mellem 

natur og kultur. Naturfagene som skolefag henter i høj grad indhold fra humanistiske og sociologiske 

videnskabsfag.  

En måde at formidle viden på, som ofte fremtræder i humanistiske fag som fx dansk og historie er 

fortællingen. Den gode historie, der overbeviser om indholdets gyldighed, Newton og æblet, guitarkablet 

og de 42 kg miljøbelastning. Hvordan skal den guitarspillende elev agere, når kablet går i stykker? Skal han 

forsøge at reparere det gamle eller skal han købe et nyt? Den historie, han selv frembragte om 

miljøforholdene i produktionen af kablet forsyner ham med en refleksion over konsekvenserne af hans 
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valg. Måske vælger han at købe et nyt kabel, men så fortolker han ikke historien med miljøhensynet, nok 

snarere et bekvemmelighedshensyn. Det er nemmere at købe et nyt kabel. Men, så får han flyttet historien 

om hans valg ind i en anden fortælling, nemlig fortællingen om ham selv som forbruger og som borger i et 

samfund (eller i det mindste en kulturkreds – teenager i et bysamfund), hvor der ikke er tradition for at 

reparere ting der går i stykker. I faget geografi kan det henføres til diskussionen om forholdet mellem 

hvilken livsstil vi som individer vælger, under forudsætning af de givne vilkår for at leve et liv. 

Forskellige elementer i fortællingerne 
Til forskel fra en almindelig opfattelse af hvad videnskabelig virksomhed indebærer – søgen efter årsag-

virkningsforhold  efter givne arbejdsmåder og arbejdsmønstre – tilbyder fortællingen som læremiddel 

anderledes kvalitative indsigter: Fortællinger er drevet af menneskelige aktører, der foretager handlinger 

ud fra de grunde, de nu måtte have for at gøre det. Det betyder, at undervisningen kommer til at diskutere 

hvilke valg man kan træffe, ud fra hvilke begrundelser man nu har haft. Og i denne proces opdager eleverne 

at de kan bruge deres hverdagsforestillinger til at diskutere faget ud fra; fokus i undervisningen flyttes fra 

fagets vidensområder til anvendelse af fagets vidensområder ud fra elevernes forståelser af hverdagen. 

Eleverne er netop eksperter i forhold til hverdagen, de har masser af erfaringer med at agere som 

forbrugere.  

Et par af elevernes tekster kan understøtte dette: ”Alt dette betyder, at jeg pludselig får ansvaret for hvad 

jeg køber. Jeg skal vide, at når jeg køber en ting, har den kostet mere for miljøet end jeg tør drømme om. 

Det vil sige at jeg skal undersøge hvilke produkter der er mindre skadelige for miljøet end andre. Jeg kan 

selvfølgelig bare tænke mig om, og så gætte. Men jeg har jo ikke en jordisk chance for at vide det. ” 

Gennem faget har denne elev fået et værktøj, der kan fortælle ham hvilket valg der ville være bedst for 

ham at træffe, i hvert fald hvis han vil tage et miljøhensyn. Han kender nu en brugbar faglig metode. Det er 

dog ikke sikkert at han kan bruge den i praksis, for han fortsætter: ”Men hvis jeg pludselig skal begynde at 

føre matematiske regnestykker og sætte en længere tankeproces i gang, bare for at beslutte hvilket fjernsyn 

jeg skal købe, er vi ved at være langt ude. Der synes jeg det er politikerne der skal gribe ind. Lave nogle love 

for hvordan der måtte produceres. Folk der er mere inde i det, og har mere magt, end lille jeg har.” 

Han kan ikke overskue at skulle beregne en økologisk rygsæk for alt hvad han vil købe inden har vælger, og 

det er vel rimeligt nok. Derfor peger han på, at hans fortælling som den ”magtesløse forbruger i 

produktjunglen” må være en fælles sag, hvis hans viden skal bruges til noget. Den viden han har opnået må 

bredes ud til flere, og den må løftes op på et politisk niveau. Den fortælling der skabes her, kan nu blive det 

læremiddel, der hjælper eleven til at få øje på en større fortælling, nemlig fortællingen om hvordan dét at 

have naturfaglig viden, besidde naturfaglig kompetence bliver nødvendigt for at han kan agere som borger i 

samfundet.  

Miljøundervisning – for miljøets skyld? 
Denne artikels overskrift handler om det samme forhold, den samme fortælling: Det nytter jo ikke at lille 

mig gør alt det gode for miljøet når andre er ligeglade! Hvad skal der til for at eleverne kan slippe denne 

magtesløshed og komme til at føle sig kompetente til at handle, på baggrund af deres øgede indsigt? Svaret 
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må vel være: Der skal mere undervisning til. Undervisning i, hvordan de politiske systemer fungerer, så 

eleverne opdager hvordan de kan handle. Hvordan skriver man et læserbrev? Hvordan får man en 

lokalpolitiker i tale? Hvad gør EU i miljøspørgsmål? Hvad gør mine forældre? Hvorfor cykler jeg ikke til 

skole, men bliver kørt i bil? Hvilke krav er der til virksomheder der producerer det vi køber osv. 

Men på et tidspunkt stopper undervisningen, og eleven må selv tage over som miljøaktivist, hvis han eller 

hun selv vil det. Undervisningen skal støtte eleverne i at udvikle handlekompetence, altså at de på 

baggrund af viden om selve det faglige problem (eller nok snarere det saglige problem, for miljøproblemer 

er sjældent knyttet til et enkelt skolefags fagområde), med viden om hvordan samfundet fungerer og med 

en fornemmelse af hvad samfundet i øvrigt anser for at være rigtigt eller forkert, kan have tillid til at de kan 

foretage sig noget, der hjælper dem med at håndtere miljøproblemerne. 

Undervisningen i miljø skal altså ikke løse miljøproblemer, den skal udvikle elevernes tillid til at de kan leve 

deres liv i overensstemmelse med deres overbevisning, og hvis nødvendigt have kulturel indsigt til at kunne 

gøre noget ved deres livssituation. Så beskedent er målet, også i naturfagene.  

Det gode læremiddel 
Dette udviklingsprojekt gennemføres i regi af det nationale videncenter ”Læremiddel.dk”, og en del af 

projektet går ud på at skaffe viden direkte fra praksisfeltet om, hvad det gode læremiddel i undervisningen 

indeholder. Hvad skal der til for at læremidlet fungerer, hvad fanger eleverne og befordrer deres  arbejde, 

og hvad lægger lærerne vægt på i deres valg af læremidler? 

Thomas Illum Hansen har fremsat en definition af hvad læremidler er: ”Læremidler er materialer og 

værktøjer, der bliver anvendt som midler med læring som mål.” Selve læremidlet kan antage forskellige 

former. I dette undervisningsforløb har vi identificeret læremidlerne som værende selve materialet 

”Økologisk rygsæk”, konkrete genstande og endelig de elevproducerede fortællinger. Disse tre læremidler 

bliver præsenteret lidt nærmere her: 

Materialet ”Økologisk Rygsæk” består af et elevhæfte på 36 sider og en række ressourcer på en tilhørende 

CD-ROM. Den første overskrift i hæftet lyder: ”Dette er ikke en lærebog”, hvilket jo kan synes at være 

underligt, når materialet nu er designet til brug i undervisning i skolesammenhænge. Men det forklares, at 

det er en håndbog, der kan hjælpe eleverne med at beregne et tal for et produkts medfølgende 

miljøbelastning (summen af alle de stoffer der medgik til produktionen af produktet, men ikke blev til selve 

produktet). Og det er efter min mening her materialet har sin styrke: Det har ikke en iboende didaktiseret 

ramme, som man som lærer skal forsøge at afkode og inddrage i anvendelsen af materialet, det fortæller 

ikke hvordan undervisningen skal eller kan forløbe. Det betyder at læreren selv må på banen og eksplicit 

sætte mål og rammer for undervisningen, og materialets muligheder må sættes ind i en større 

sammenhæng: Hvad skal eleverne stille op med et økologisk rygsæk – tal? Hvad skal de bruge det til? For os 

var målet at få eleverne til at få øje på hvilken fortælling de skriver sig selv ind i, når de handler som 

forbrugere i samfundet. Vi ville også gerne have dem til at foreslå handlemuligheder i forhold til at ændre 

deres livssituation, så de kan leve i bedre overensstemmelse med deres (nye) viden om forholdet mellem 

menneske og natur, i dette tilfælde miljøspørgsmål. 
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De konkrete genstande indgik i forløbet som læremidler, fordi de blev det middel der fik elevernes øjne 

åbnet mod at alle produkter bærer en miljøbelastning – selv en kogt kartoffel! Samtidig var det praktiske 

arbejde i forløbet også placeret her, og forskellige faglige begreber blev knyttet til. Fysik/kemilæreren 

frydede sig over at eleverne arbejdede koncentreret og i fordybelse med forskellige stoffer og materialers 

egenskaber og anvendte flere af fagets metoder til at klassificere stofferne. Geografilæreren kunne nok 

glæde sig over de tanker eleverne fremsatte, når det handlede om udvinding af råstoffer og om 

livsstilsforhold. En pige skriver fx om, hvordan hendes forbrug skal fortolkes, hvilke grunde hun har til at 

gøre som hun gør: ”Jeg har brug for min computer og min mobil, ellers mister jeg kontakten til mine venner. 

Jeg har brug for mit TV, for at holde mig opdateret på verden. Og jeg har brug for lys, fordi jeg er 

mørkeræd.” 

Det sidste læremiddel udgjordes af selve de fortællinger eleverne skabte om dem selv og deres grunde til at 

foretage forskellige valg i hverdagen. Disse fortællinger bliver elevernes måder at forstå sig selv på, og de 

hjælper eleverne til at forstå, at de alle er underlagt de samme vilkår for at handle. Hver fortælling har sit 

eget særpræg, men de er alle klar over, at de skriver sig ind i den samme genre – ”jeg-er-et-miljøsvin-og-

der-er-ikke-noget-lille-mig-kan-gøre-ved-det”. Fortællingen bliver et produkt af deres arbejdsproces, og den 

bliver stærk, fordi den er funderet i elevens egen forståelse af hverdagen, men som igennem 

undervisningsforløbet er blevet bundet op på en række faglige begreber og metoder, der er med til at give 

fortællingen større troværdighed, større validitet. 

 Grunden til at disse tre læremidler er blevet identificeret, er netop at disse bliver midlet til at eleverne 

lærer sig noget. Midlerne anvendes på helt bestemte måder med helt bestemte intentioner, og de skal 

støtte læreren i at nå de fastsatte mål for undervisningen. De anvendes i en situation, hvor ”nogen vil noget 

med nogen andre” – det klassiske magtforhold i undervisningen. 

Vi har i projektgruppen talt om, hvor naturlig og vedkommende en måde, eleverne kommer til at arbejde 

med alle disse vigtige emner på. De søger identitet, diskuterer samfundsforhold og miljøspørgsmål, oplever 

fagintegration, bearbejder faglige begreber og metoder osv. Det gør de imens de arbejder ubesværet med 

en række mindre opgaver, som de kan overskue og udfører næsten rutinemæssigt. 

Grunden til at dette sker, må være at undervisningen har været tilrettelagt på baggrund af de præmisser, 

der var til stede i 8.c. Det er jo ikke materialet ”Økologisk rygsæk”, da det ikke er en lærebog. 

Didaktiseringen er foregået i den konkrete kontekst, og det betyder næsten alt. Samtidig mener jeg også at 

svagheden i materialet ligger her, for umiddelbart bliver materialet svært tilgængeligt for lærerene. 

Materialet ligner ikke noget af det de er vant til at arbejde med. Undervisningsmaterialerne i naturfagene 

er ofte præget af at være overdidaktiserede, forstået på den måde at de i deres design virker meget 

styrende for undervisningens mål, indhold og rammer. En taskebog, der indeholder den viden eleverne har 

brug for, et arbejdshæfte med svarark og til læreren en lang række praktiske øvelser, som eleverne kan 

udføre i deres arbejde med at tilegne sig den givne mængde viden. Men det er umagen værd at prøve det 

anderledes. 
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Perspektiver fremover 
Det gennemførte undervisningsforløb og refleksionerne over det tyder på, at vi i projektgruppen har ramt 

eleverne på en anden måde end de er vant til, og de blev ramt hårdere. Lærerne har udtryk overraskelse og 

glæde over at netop disse elever har været optagede at af arbejde med disse temaer og på disse måder. 

Forløbet blev oplevet som et ”ægte” stykke læring for eleverne, noget de kunne bruge til noget.  

 

En elev skriver følgende bemærkning: ”Sådan! Endelig en ordentlig time hvor man forstår det hele og man 

rent faktisk kan finde ud af hvad læreren mener”. Det kan selvfølgelig være svært at vide, om man som 

lærer skal være glad eller bekymret over sådan en udtalelse. 

Vores refleksioner peger på, at vi må forsøge at skabe lignende rammer i undervisningen, hvor lærestoffet 

er centreret om den enkelte elev men stadig underlagt samme undervisningsmål, hvor det praktiske 

arbejde både er en del af læreprocessen og produktet, hvor eleverne inddrager erfaringer fra hverdagen, 

kvalificerer disse og tager dem med tilbage i deres liv uden for skolen, og hvor lærerne kaster sig ud på 

dybere vand end de plejer, og måske helt uden at vide hvordan de kommer på land igen. Det skaber 

engagement at eksperimentere med undervisningen, det inspirerer til at turde prøve noget mere, og det 

giver viden om hvad der virker og hvad der ikke virker. Det er et af de største udbytter vi oplever i 

samarbejdet mellem skole, læreruddannelse og videnscenter, mellem praksividen, professionsviden og 

forskningsviden. 

 

Vi glæder os til at arbejde videre med nye projekter i det kommende skoleår. 
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