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 Kønsroller  i naturfag
Af Helge Kastrup, UCC og Jeffry V. Mallow, Loyola University Chicago 

 

Introduktion 

Artiklen prøver at give et overblik over undersøgelser og aktiviteter vedrørende kønsroller i 

naturfag i de seneste årtier. Den ene af forfatterne Helge Kastrup (HK) er dansker, mens den 

anden Jeffry V. Mallow (JVM) er amerikaner. Vi vil derfor for det meste citere undersøgelser og 

resultater fra de to lande og fra vores fælles binationale arbejde. Vi vil diskutere, hvad der 

tiltrækker og frastøder både drenge og piger ved naturfag, hvordan det fører til kønsforskelle, 

og hvad man har gjort og kan gøre for at formindske forskellene. Vi vil beskrive kønsforskelle 

mellem dem, som vælger naturfag som studieretning, og dem, som ikke gør det. 

I over 30 år har man bemærket, undersøgt og behandlet kønsroller og kønsforskelle i naturfag 

på læreruddannelser og i andre slags undervisningsinstitutioner. De fleste elever, studenter og 

praktikere har været drenge/mænd, og det er de stadig. Men der er flere piger/kvinder, som 

studerer naturfag nu i forhold til for 30 år siden. De to køn er omtrent ligeligt repræsenteret på 

gymnasier og universiteter i biologi og kemi. Men da der er flere piger end drenge på gymnasier 

og universiteter, betyder det stadigvæk, at der ikke er lighed mellem kønnene. I fysik er pigerne 

stadigvæk kun et mindretal, selv om der er kommet flere til i faget. 

Afsnit I. Antallet af mænd og kvinder i naturfagene. Hvad er facts? 

I 1960’erne var andelen af kvinder, som studerede naturfagene på gymnasialt eller universitært 

niveau både i USA og i Danmark og i resten af verden, næsten for lille til at blive talt. I førsteårs-

naturfagsklasser på universiteterne med 50 studerende ville der højst være to eller tre kvinder. 

I ph.d.-programmerne i fysik var der måske én, men typisk nul. 

Det har ændret sig meget. I dag udgør pigerne halvdelen eller mere af en dansk naturfagsklasse. 

Kønnene er typisk ligeligt fordelt i amerikanske biologi- og kemiafdelinger på universiteterne. 

(Pigerne udgør dog stadigvæk et mindretal på omkring 20 % af universiteternes 

fysikstuderende). Men ligelighed er ikke det samme som lige store antal. Noget over halvdelen 

af gymnasiaster og universitetsstuderende er kvindelige. Der er derfor forholdsvis færre kvinder 

i naturfagene end mænd. 
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Men en meget vigtig undersøgelse med mere end 30 år på bagen stillede et andet spørgsmål: 

Der var forholdsvis få kvinder i naturfagene, men hvad var så det absolutte antal? I 

virkeligheden er antallet af kvindelige naturvidenskabspersoner langt større end antallet af 

kvindelige humanister. Talte man kun kvindelige ph.d.-studerende i USA, var der 63.000 

kvindelige naturfagspersoner, men kun 27.000 kvindelige humanister. Der er flere kvindelige 

nobelpristagere i naturvidenskab end i litteratur og fred. Kvinder er udsat for en vis 

diskrimination i alle typer karrierer, blot fordi de er kvinder. Naturvidenskab er ingen undtagelse, 

men er heller ikke værre (Hornig, 1987).  

Kvinder scorer typisk lavere end mænd på akademiske indeks. Det gælder fx en standardiseret 

test, som American Scholastic Aptitude Test (SAT), som er lavet til at forudsige akademiske 

præstationer (Burton & Ramist, 2001). En undersøgelse fra SAT (APS, 1996) viste, at der er store 

forskelle i kønnenes formåen inden for naturvidenskaberne i USA. For eksempel får kvinderne i 

USA mere end halvdelen af alle collegegrader, og mere end halvdelen er inden for ”life 

sciences”. Noget mere end 40 % af matematik- og kemibachelorgrader går til kvinder. Men 

hvad angår ph.d.-grader, er der en større forskel. I ”life sciences” går over 40 % af ph.d.-

graderne til kvinder. I fysik og matematik er tallet mindre end 20 %. Det omtales som ”the leaky 

pipeline”, som man kunne oversætte som den utætte forsyningslinje. Kvinder dropper i større 

og større grad ud i de to fag, jo højere op ad den akademiske rangstige de når. 

Situationen er værst i fysik både i absolutte tal sammenlignet med andre naturfag og i den 

utætte forsyningslinje. Kun omkring 20 % af fysikstuderende på bachelorniveau i USA er kvinder, 

skønt det er meget højere tal end for 25 år siden. Situationen forværres på højere niveauer. 

Kvinder fik kun 14 % af ph.d.-graderne i fysik i 2005, men i 2006 var der kun 6 % fastansatte 

kvindelige professorer i fysik. Men utæthederne opstår på bestemte steder i forsyningslinjen. 

Ud over utætheden mellem fysik-ph.d.erne og de fastansatte professorer er der en anden vigtig 

utæthed, måske den vigtigste, som ligger mellem high school/gymnasiet og universitetet. Det 

drejer sig om mere end en faktor to.  

I Danmark er situationen, at omkring halvdelen af danske gymnasieelever i fysik er piger, men 

det gælder kun for omkring en tredjedel af de universitetsstuderende, der opnår en 

bachelorgrad. Beyer, Blegaa, Olsen, Reich, og Vedelsby (1988) undersøgte detaljeret forholdet 

mellem piger og fysik. Resultaterne af deres klassiske undersøgelser er en ikke uvæsentlig del af 

denne artikels indhold. Hvorfor var der så få, og hvad kan man gøre for at ændre situationen?  

Hvorfor er der forskel på mænds og kvinders situation i naturfagene? Er det biologisk? Er det 

kulturelt? Der er lavet et stort antal undersøgelser for at teste, om det er biologisk. De fleste af 

dem har fokuseret på matematik. Benbow og Stanley (1980) viste tilsyneladende, at på det 

højeste matematikniveau var antallet af drenge langt større end antallet af piger. De 

konkluderede, at forskellen i en vis udstrækning var biologisk, eftersom de havde elimineret 

alle kulturelle forskelle. Andre forskere var uenige, da de kunne vise, at Benbow og Stanley  slet 



ntsnet.dk/naturfagsdidaktik side 3 

ikke havde elimineret kulturelle forskelle, som de hævdede. Yderligere undersøgelser viste, at 

der ikke kun var flere drenge i toppen men også i bunden. En sammenfatning af disse 

argumenter kan findes i Hake og Mallow (2008, s. 15-16).  

En metaanalyse af mange undersøgelser har vist, at der er så godt som ingen kønsforskelle 

(Friedman, 1989).  Men longitudinalt set, viser Friedmans data, at selv de små forskelle er 

aftaget gennem årene. Det kan ikke forklares biologisk. Evolutionære ændringer sker ikke på 25 

år! Det må være kulturelt. Og det gælder ikke kun for matematik, men også for naturfagene. 

Der findes næste ingen litteratur om kulturelle faktorers betydning for drenge og pigers adfærd 

i naturfagene. Én af de få undersøgelser i en dansk kontekst er redegjort i Dam, Linderoth og 

Drejer (2014).Der er ikke en eneste undersøgelse, som sikkert har eftervist biologiske forskelle. 

Det ser man klart i antallet af kvinder, der læser naturfagene på danske gymnasier, danske 

læreruddannelser og danske universiteter 

Afsnit II. Hvad influerer på kvinders studievalg? 

De valg, som vi foretager i livet, afhænger til dels af vore interesser og vore medfødte talenter. 

Men de afhænger også stærkt af ydre påvirkninger. De stærkeste af dem kommer formodentlig 

fra ens familie. Hermed mener vi kultur og ikke biologi! Hvis piger har en far eller en mor, hvor 

den ene eller begge er naturvidenskabsmænd m/k, vil de lettere være tiltrukket mod 

naturvidenskab eller i alt fald ikke blive skubbet væk fra den (Mallow, 1986). Men det er 

naturligvis kun tilfældet for ret få piger. Det næstbedste er forældre, som støtter deres døtre i 

at studere et naturvidenskabeligt fag. Næsten alle de naturvidenskabslærere, som vi og andre 

har interviewet gennem årene i USA og i Danmark, har nævnt en sådan støtte som en af de 

vigtige grunde til, at de valgte at læse naturvidenskab (se fx Mallow et al., 2010).  

Uheldigvis er det omvendte det hyppigst forekommende. ”Hvorfor vil du læse naturvidenskab? 

Det er da noget, som drenge gør.” “Selv var jeg ikke særlig god til naturvidenskab eller 

matematik, så det skal du ikke bekymre dig om, hvis du heller ikke er.” Og det bliver 

tilsyneladende hyppigere sagt til piger end til drenge. 

Også det omgivende samfund kan påvirke pigernes valg. Bortset fra i egentlige 

naturvidenskabelige programmer siger TV-kendisser, at de ikke forstår naturvidenskab (og 

matematik).  

For nogle år siden introducerede legetøjsfirmaet Mattel Toy Company en ny Barbie-dukke, der 

sagde: ”Matematik er så svært!” Højlydte protester fra kvindelige matematikere fik stoppet 

produktionen, men skaden var sket. 

Fjernsynet fremstiller mandlige naturvidenskabsfolk og deres studerende som nørder. Det har 

to effekter. Nogle drenge, der interesserer sig for naturvidenskab, er glade for at blive opfattet 

som nørder. En amerikansk naturvidenskabslærer, vi interviewede, fortalte om sin ungdom som 
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fysikstuderende: ”Vi var glade for at blive opfattet som nørder. Det gjorde os til noget særligt, 

som blev beundret.” 

Men sådan føler piger/kvinder ikke. En embedsmand fra det danske Undervisningsministerium, 

som selv har været gymnasiefysiklærer, sagde: ”For de studerende i dag handler det ikke om, 

hvad du er, men om, hvem du er.” Det betyder, at din personlige identitet har en stærk 

indflydelse på, hvad du vælger at læse. Hvilke piger/kvinder ønsker at blive opfattet som 

nørder? En kvindelig dansk naturvidenskabslærer beskrev pigernes opfattelse af fagets 

nørder: ”Vi ser dem som små drenge med tykke brilleglas. Vi kalder dem for ‘ugler’” (Vedelsby, 

1991). Det negative budskab er, ”at naturvidenskab ikke er for piger”. Fænomenet omtales 

som ”den truende stereotypi” (Steele og Aronson, 1995). Det er en angstfølelse over for at 

bekræfte en negativ stereotypi om den gruppe, man tilhører. Den truende stereotypi bidrager 

potentielt til racemæssige og kønsbestemte forskelle i de akademiske præstationer. Det kan 

være en del af forklaringen på pigers ringere præstationer i standardtest som fx PISA i 

matematik og naturvidenskab. I PISA 2012 klarede de danske piger sig 14 point dårligere end 

drengene i matematik og 10 point dårligere i naturfag. Danmark er det eneste nordiske land 

med så stor forskel. 1 

Den truende stereotypi bliver understøttet af samfundet, ikke mindst fra andre studenter, og 

derfor er der tale om et kulturelt forankret begreb (fx Steele et al., 2002.). I en amerikansk 

undersøgelse (Brownlow et al., 2002) blev en ung, smuk skuespillerinde præsenteret som 

studerende for en gruppe af rigtige universitetsstuderende. Hun beskrev sine aktiviteter og 

interesser, hvad hun brød sig om, og hvad hun ikke brød sig om. Hun sluttede med at sige, at 

hun læste humaniora. Derefter blev de studerende spurgt, hvad de syntes om hende. Både 

mandlige og kvindelige studerende kunne godt lide hende og ville gerne lære hende nærmere 

at kende. De mandlige studerende fandt hende meget tiltrækkende. Så gav hun samme 

præsentation for en lignende gruppe, men hun sluttede med at sige, at hun læste kemi. De 

kvindelige studerende sagde derefter, at de ikke brød sig om hende, og de mandlige, at de ikke 

ville på date med hende. 

Hvad kan der gøres? Først må vi have nogle passende rollemodeller. Desto flere kvindelige 

naturvidenskabsfolk der er, desto flere piger vil potentielt kunne se sig selv i naturvidenskab. 

Stereotypitruslen vil svækkes og forhåbentligt til sidst forsvinde. Det er særdeles vigtigt at vise 

sådanne rollemodeller i medierne. De ses af millioner af seere, inklusive de forældre, som hidtil 

har frarådet deres døtre at gå ind i naturvidenskab. Vi har set i USA, hvor vigtigt det er at skifte 

rollemodellerne i medierne ud. Amerikanerne har to gange valgt en sort præsident. Det ville 

man have regnet for utænkeligt for blot 20 år siden. Men i de 20 år har flere og flere TV-

                                                      
1
http://www.uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/131203%20PISA%20PIXI%20Sammenfatning.ashx 

(hentet 16-06-2014). 
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programmer vist sorte medvirkende, som deltog i de samme aktiviteter som hvide. De optrådte 

som butiksansatte og som veluddannede læger, advokater og lærere. USA har i dag en sort 

tidligere juraprofessor som sin leder. 

Med passende rollemodeller skal man op på en “kritisk masse”. Jo flere naturvidenskabspiger 

der er i en klasse et år, jo flere vil der være næste år. Starten er vanskelig. Det kræver en kvinde 

med høj selvtillid at starte i en klasse med 50 mandlige fysikstuderende. Men næste år er der 

måske tre og næste år igen fem. Efter vores vurdering er den kritiske masse mellem 15 og 20 %. 

Derefter går det stærkt. Men det sker ikke ved et trylleslag. Det kræver, at lærerne underviser 

på en anden måde, og at de anerkender, at de studerende og eleverne lærer på forskellige 

måder. Det handler et senere afsnit om. 

Afsnit III. Hvad har ændret sig, og hvad har ikke ændret sig? Nogle 

observationer fra en række fremtrædende naturfagsundervisere 

I en undersøgelse  interviewede vi seks naturfagsundervisere, tre danske og tre amerikanske. 

De var i 50’erne eller 60’erne. De var alle meget anerkendte naturfagslærere. Alle havde både 

været undervisere og administratorer med betydeligt ansvar og vægt. Vi stillede dem en række 

spørgsmål om naturfagsundervisningens tilstand i dag. Blandt de mange temaer, de valgte at 

tage op, var kønsspørgsmålet det mest gennemgående. 

Ikke overraskende, i betragtning af deres alder, nævnte alle respondenterne, at deres egne 

naturfagslærere gennemgående havde været mandlige. Men en af amerikanerne, en kvindelig 

biolog, tilføjede, at hun aldrig selv havde følt nogen kønsdiskrimination på noget niveau i sin 

karriere. Hun bemærkede dog også, at bortset fra klasser med overvægt af piger/kvinder havde 

det klassiske mønster med drengene-laver-eksperimenterne og pigerne-tager-noter ikke 

ændret sig. 

Er der forskel på mandlige og kvindelige læreres undervisningsstil? En af de danske lærere 

mente, at mandlige lærere typisk er mere orienterede mod emnet/faget, og de er mindre 

bevidst om affektive spørgsmål end deres kvindelige modstykker. En ikke-indfødt amerikansk 

lærer syntes, at hans kvindelige lærere i landet, hvor han stammede fra, var mindre selvsikre 

end de mandlige. Han blev senere overbevist om, at de kvindelige lærere var mere oprigtige om 

egne evner i deres undervisning, mens mandlige lærere var bedre til at lade som om, de havde 

styr på tingene.  

En af amerikanerne fremhævede i forbindelse med kønsspørgsmålet, at samfundet, og dermed 

dets undervisning, er midt i en omstillingsproces. Nutidens studerende og elever er blevet gjort 

opmærksomme på kønsspørgsmål i meget større udstrækning end tidligere. Da han selv læste 

på universitetet for mere end 40 år siden, var hans kvindelige matematiklærer den eneste, som 

ikke blev kaldt ”professor”, når man henvendte sig til hende. Det har virkelig ændret sig i dag. 
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En af de danske lærere er rådgiver for holdet, der deltager i de årlige internationale 

fysikolympiader for gymnasieelever, som har udmærket sig på deres egen skole. Af de ca. 400 

deltagere fra 90 lande er kun omkring 10 % kvinder. Han fortalte, at deltagerne ”godt kan lide 

at være sammen med andre nørder”. Eftersom der ikke findes data, der viser nogen forskel på 

mandlige og kvindelige medfødte naturfaglige evner, må vi forvente, at antallet af kvindelige 

naturvidenskabsmænd fortsætter med at vokse. Derved skabes flere rollemodeller for pigerne. 

Lærerne, som vi interviewede, havde beskæftiget sig med kønsforskelle i naturfagene længe før 

vores undersøgelse. Det var opmuntrende, at disse nøglepersoner blandt naturfagsundervisere 

påtager sig et ansvar i kampen for lige muligheder for kvinder. 

Afsnit IV. Studerendes opfattelse af de forskellige naturfag 

I 1991 blev studerende/elever i et gymnasium og i en førsteårsgruppe på basisuddannelsen på 

Roskilde Universitet interviewet (Mallow, 1994). Tyve år senere interviewede vi studerende på 

tre gymnasier og igen på RUC (Mallow et al., 2010). Interviewene af de to generationer er 

sammenlignelige. I begge omgange spurgte vi mandlige og kvindelige studerende/elever om 

deres opfattelse af naturfagene indbyrdes og om naturfag generelt sammenlignet med de 

humanistiske fag. 

I den første undersøgelse (1991) var der meget stor skævhed i kønsfordelingen i gymnasiet. Af 

de 73 elever var der 24 piger og 21 drenge på den matematiske linje, mens der var 24 

kvindelige elever på den sproglige linje, men kun fire mandlige. De besvarede en række 

skriftlige spørgsmål anonymt. Svarene strakte sig fra én sætning til flere afsnit. Når de blev 

spurgt, hvorfor de havde valgt en bestemt linje, var de fleste svar, som man skulle forvente. De 

interesserede sig mest for fagene eller var bedre til dem. Men en hel del sproglige piger 

skrev: ”For at undgå den matematiske linje.” Deres kommentarer drejede sig om, at de i 

særdeleshed ikke brød sig om fysik og kemi.  

På RUC var der tale om mundtlige gruppeinterviews. Svarene var i de fleste tilfælde de samme 

som i gymnasiet, men var mere detaljerede, da der blev foretaget flere ugentlige interviews i 

løbet af semesteret. De fleste af begge køn nævnte specielt fysik som ”lige ud ad 

landevejen”, ”kedeligt” og ”lukket og teoretisk”. Piger, som nævnte, at de foretrak biologi frem 

for kemi og fysik, havde det sådan, fordi de syntes, at biologi kunne bruges til at hjælpe andre, 

mens de sidstnævnte fag simpelthen var tørre og ikke havde nogen relation til deres liv. De 

kvindelige studerende forbandt ordet ”diskussion” med, hvorvidt et fag var interessant. Når de 

sammenlignede naturfagene med de humanistiske fag, var der flere kvindelige studerende end 

mandlige, som hævdede, at det, som de godt kunne lide ved de humanistiske fag, var, at man 

accepterede forskellige synspunkter. Og man brød sig mindre om naturfagenes sand-falsk-
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spørgsmål. Men en af de interviewede mente, at forskellen snarere var, at fysik indeholder en 

række intuitive spring, mens biologi i højere grad er styret af regler. 

Kvindelige studerende nævnte også dårlige erfaringer med mandlige naturfagslærere som en 

grund til deres modvilje. Mandlige studerende anførte kun i mindre grad undervisningen som 

en årsag. Det er ikke svært at pege på en grund til forskellen: De fleste naturfagslærere var 

mænd. 

Spurgte man om deres foretrukne arbejdsform på kurserne, foretrak pigerne/kvinderne 

gruppearbejde frem for klasseværelsesgennemgang, hvilket ikke var overraskende på RUC i 

begyndelsen af 90’erne. Det var en medvirkende grund til mange studerendes valg af netop 

RUC som uddannelsesinstitution. Projektarbejde ville i mindre grad støtte kønsstereotyper, 

såsom at lærerens rolle er at stille spørgsmål. Næsten alle kvindelige interviewede nævnte 

eksplicit manglen på rollemodeller. 

Tyve år senere er der en højere andel af kvindelige naturfagslærere på folkeskoler, gymnasier 

og universiteter, ikke kun i Danmark, men i de fleste industrialiserede lande i verden. Antallet af 

kvindelige og mandlige biologistuderende er omtrent ens, og inden for kemi nærmer man sig 

også ligelighed.2 Dagens kvindelige studerende siger, at de vælger biologi, fordi det har at gøre 

med at hjælpe mennesker. Og det sagde de også for 20 år siden. 

Påstanden om kvindernes tiltrækning til særlige naturfagsfelter er blevet understøttet 

dramatisk på Loyola University, Chicago - denne artikels amerikanske forfatters 

hjemmeinstitution. Antallet af kvindelige fysikstuderende er vokset jævnt som følge af en 

opnået kritisk masse, gode rollemodeller og særlig opmærksomhed over for kønsspørgsmål. 

Alligevel er der nationalt stadig en skæv kønsfordeling, skønt den er meget mindre end for 20 år 

siden. I dag er der omkring 20 % kvindelige fysikstuderende. Men da man indførte en 

studieretning i biofysik, strømmede de kvindelige studerende til. Mere end 50 % af de 

kvindelige fysikstuderende har valgt biofysik. Hvor muligheden foreligger, sker det samme på 

andre universiteter og ikke kun i USA. Det er også set på fx DTU i Danmark. 

De danske og amerikanske lærere, som vi har interviewet, forklarede forskellene i fagvalg 

mellem kønnene med 1) kønsforskellene mellem antallet af lærere på alle niveauer, 2) 

samfundets stereotype kønsopfattelse og med 3) den positive eller negative rolleopfattelse, 

som de studerendes forældre og lærere havde. I studenterinterviews på gymnasier og 

universiteter (Mallow et al., 2010) mente det store flertal af såvel mandlige som kvindelige 

studerende, at der var lige muligheder for kvinder i studievalget, men mange respondenter 

forbandt kønsforskellene med holdninger. Det vil sige: ”Piger foretrækker bløde værdier og 

interesser.” Der var en vis accept af, at pigernes fagvalg blev foretaget i overensstemmelse med 

                                                      
2
 Som tidligere nævnt betyder ligelighed ikke, at der er lige mange, eftersom der er flere kvindelige end mandlige 

gymnasieelever og universitetsstuderende, af og til med en faktor to. 
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de kulturelle normer og forældrenes forventninger. Der var ikke nogen påviselig kønsforskel 

mellem de, der nævnte disse erfaringer. 

Der var mange ligheder i svarene fra grupper fra henholdsvis Loyola og RUC. De studerende 

vedkendte sig, at der var kønsforskelle i, hvad de havde oplevet. De øvrige svar omhandlede 

situationer, der trist nok var uforandrede gennem to årtier. Skønt forholdet mellem antallet af 

mandlige og kvindelige lærere nærmede sig eller havde opnået ligelighed, er flertallet af 

naturfagslærere i lower og upper secondary-skolerne i USA mænd. Det svarer til overbygningen 

i folkeskolen samt gymnasiet i Danmark. Mandlige studerende er mere dominerende i klassen. 

Mandlige lærere forventer mindre af pigerne end af drengene. Drengene overtager 

laboratoriearbejdet, pigerne tager noterne (og bekræfter derved iagttagelsen nævnt ovenfor i 

vort interview med biologen). Både mandlige og kvindelige studerende opsøger hjælp hos 

dygtige mandlige medstuderende. 

Så der er stadig meget at gøre i naturfag på den kønsrelaterede bane. Og det, selv om der 

allerede er sket meget. Og fysik skal stadig flytte sig en del. 

Til trods for en omfattende litteratur og en fortløbende debat om køn og naturfagsundervisning 

er elevers/studerendes og deres læreres køn måske af mindre betydning, end man ofte tror. I 

vore interviews iagttog vi ikke argumenter for at skille kønnene ad. Og vi mødte ikke 

spændinger mellem kvinder og mænd. Så lærere skal være forsigtige med at gå ud fra, at 

tidligere tiders konflikter mellem kønnene også findes blandt de nuværende studerende. 

Som nævnt bemærkede mange af de interviewede forskelle på, hvordan lærerne opførte sig 

over for kvindelige og mandlige studerende. Alle nævnte betydningen af tidligere 

undervisningserfaringer i naturfagene. I afsnit VI vil vi behandle forskellen mellem forskellige 

former for vekselvirkninger i kurser. Det drejer sig om: 

 

 at mange lærere (både i Danmark og USA samt andre lande) behandler de to køn 

forskelligt. 

 undervisningsstil (tavleundervisning eller andet). 

 spørgsmål-svar-stil (ventetid). 

 mangel på piger på naturfagskurser (”chilly climate”). 

 mangel på kvindelige fysiklærere (rollemodeller).  

 drengenes vs. pigernes adfærd både i klassen og udenfor (selvsikkerhed eller ej).  

 drengenes vs. pigernes adfærd i laboratorier (eksperimentalist vs. sekretær). 

Afsnit V. Naturvidenskabsangst og holdninger til naturfagene 

For adskillige årtier siden identificerede den ene af os et fænomen, som han navngav 

“naturvidenskabsangst”: ”science anxiety” (Mallow, 1986). Naturvidenskabsangst er et 
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hæmmende samspil mellem følelser og kognition, der betyder, at individet kan opleve en frygt 

for at lære noget naturvidenskabeligt. Den manifesterer sig normalt som en lammende panik 

ved prøver i naturfagsklasser. Men den er ikke det samme som en almindelig eksamensangst 

eller præstationsangst og heller ikke det samme som matematikangst (math anxiety). Elever og 

studerende, som lider af naturvidenskabsangst, er ofte rolige og produktive på de ikke-

naturfaglige kurser, inklusive matematiktimerne. 

Der er forskellige årsager til naturvidenskabsangst. Elever og studerende får negative 

budskaber om naturfagene gennem hele deres skoleforløb. Mange af naturfagslærerne i de 

mindre klasser tror på de samme myter som resten af samfundet: at talentet for naturfag kun 

er givet til de få. 

Elever modtager normalt kun lidt undervisning i analytisk tænkning i de mindre klasser, og det 

gælder også i en vis grad i gymnasiet. Udenadslære indøves til skade for andre færdigheder. 

Naturfagsundervisningen i natur/teknik er ofte beskrivende. Hovedvægten lægges nu og da på 

spektakulære demonstrationsforsøg, som holder fast i elevernes interesse uden at lære dem 

særlig meget. Naturfagenes sande natur som en gåde, man skal løse, afdækkes ikke. Når de 

stilles over for naturfagenes virkelighed, bliver mange elever angste. 

Også lærerne kan fremkalde naturvidenskabsangst. Hvilket syn på naturfagene er det, de 

formidler. Har de selv angst? 

Naturvidenskabsangst bliver påvirket af rollemodeller eller af manglen på sådanne. Der er 

stadig stor forskel på mandlige og kvindelige rollemodeller inden for naturfagene. Det kan 

medvirke til at holde unge kvinder væk fra fx en fysikkarriere. Og mange studievejledere er med 

til at holde pigerne væk fra fysik. Det ser ud til at gælde for såvel mandlige som kvindelige 

studievejledere, og det gælder ikke kun i USA og Danmark. Og dertil kommer den stereotype 

opfattelse af naturvidenskabspersonen: en mand, nørdet, meget intelligent, men dødkedelig. 

Næppe nogen attraktiv rollemodel. 

Universiteterne er stadig delt i naturvidenskabelige og humanistiske fakulteter, som ligger i 

forskellige bygninger, og som sjældent vekselvirker med hinanden. Der er stadig mange 

humanistiske undervisere, som bidrager til den stereotype forestilling om det varme 

humanistiske hjerte kontra den kolde naturvidenskabelige hjerne.3 

Den første binationale undersøgelse af naturvidenskabsangst i Danmark og i USA blev 

gennemført i 1990’erne (Mallow, 1994). Et spørgeskema om naturvidenskabsangst blev givet til 

danske gymnasieelever og til amerikanske universitetsstuderende. Det viste sig, at danske og 

amerikanske kvinder var mere naturvidenskabsangste end danske og amerikanske mænd. Men 

                                                      
3
 Den østrigske forfatter Robert Musil spøgte i sin roman Manden uden egenskaber med denne holdning. Han 

skrev: ”Hvad er sjælen? Det er let at definere den negativt: Det er det, der smutter, når man omtaler 

kvotientrækker.” 
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danske kvinder var en smule mindre angste end amerikanske mænd, og det generelle niveau 

for naturvidenskabsangst blandt de danske gymnasieelever og universitetsstuderende var 

lavere end det amerikanske niveau. Det har måske at gøre med forskellige 

undervisningskulturer, fx at man i den danske folkeskole begynder tidligere med 

naturvidenskabelig undervisning i faget natur-teknik. Men sammenligner man danske og 

amerikanske naturfagslærere på gymnasie- og universitetsniveau viser det sig, at forskellene i 

deres undervisningsstil er meget lille. (Mallow, 1995).  

I tidligere afsnit har vi beskrevet elevers og studerendes holdninger til og angst for 

naturvidenskab. Begge forhold er for nylig undersøgt både i Danmark og i USA (Bryant et al., 

2013; Mallow et al., 2010). Det var især vigtigt at måle de studerendes holdninger og angst i 

forhold til køn.  

Tre kategorier af holdninger til naturvidenskab var de stærkeste, både for danskere og 

amerikanere: (1) Fordomme imod kvinder, (2) Negativholdning til mennesker og (3) Subjektiv 

konstruktion af viden (“Der er ingen fakta”). Undersøgelserne har vist, at alle tre hænger 

sammen med naturvidenskabsangst.  

Man har undersøgt danske gymnasieelever og universitetsstuderende (RUC) og amerikanske 

universitetsstuderende. I alle tilfælde var angst afhængig af køn og linjevalg. Både 

gymnasieelever og universitetsstuderende udtrykker mange negative holdninger over for 

naturvidenskab. Det ser ud til, at negative holdninger ikke har ændret sig gennem årtier. Lærere 

har en stærk indflydelse på valg af studieretning og på angst, og indflydelsen er ofte afhængig 

af kønnet af både studenterne og deres lærere. 

Hvad tænker og føler lærerstuderende? Vi har på professionshøjskolen UCC målt nye 

studerendes holdninger til og angst for naturvidenskab og forskelle afhængigt af køn og/eller 

studieretning. Vores gruppe bestod af 76 naturfagsstuderende:4 43 mænd og 33 kvinder; 170 

ikke-naturfagsstuderende: 66 mænd og 104 kvinder. Vi har bedt dem om at vurdere seks 

udsagn, som skulle måle holdninger og angst. 

 

Holdninger: 

 

1. “Det er sværere for kvinder end for mænd at have succes i naturvidenskab.” Fordom imod 

kvinder. 

2. “Naturvidenskab er grundlæggende kold og uvenlig.” Negativ holdning til mennesker. 

3. “Objektive kendsgerninger er en illusion.” Subjektiv konstruktion af viden. 

 

  

                                                      
4
 Naturfagsstuderende blev defineret som studerende med enten matematik eller et naturfag som linjefag. 
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Angstsituationer: 

 

4. “Du skal omregne en hastighed i km/time til m/s.” Regning. 

5. “Du skal tilsætte ganske små mængder syre til en basisk opløsning for at neutralisere den.” 

Eksperiment. 

 6. “Du forbereder dig til slutevalueringen på et kursus i biologi, kemi eller fysik.” Evaluering. 

 

Vi har sammenlignet: 

 

a) Holdninger vs. køn for naturfagsstuderende. 

b) Holdninger vs. køn for ikke-naturfagsstuderende. 

c) Angst vs. køn for naturfagsstuderende. 

d) Angst vs. køn for ikke-naturfagsstuderende. 

e) Holdninger vs. linjevalg for hvert køn. 

f) Angst vs. linjevalg for hvert køn. 

 

Der var signifikant mindre angst hos mænd end hos kvinder i de ikke-naturvidenskabelige 

retninger. Alle andre sammenligninger var ikke signifikante. Men i alle grupper, uafhængigt af 

køn eller linjefagsvalg, har vi opdaget, at negative holdninger til naturvidenskab er vidt udbredt 

blandt lærerstuderende: 30 % af naturfagsstuderende mænd, 45 % af naturfagsstuderende 

kvinder, 42 % af ikke-naturfagsstuderende mænd, 37 % af ikke-naturfagsstuderende kvinder. 

Det er dramatiske og bekymrende resultater. Mellem knap en tredjedel og halvdelen af 

fremtidige folkeskolelærere har negative holdninger til naturvidenskab. Angsttallene er bedre, 

men 12 % af mandlige naturfagsstuderende og 30 % af kvindelige naturfagsstuderende lider af 

angst for naturvidenskab. Mellem ikke-naturfagsstuderende er tallene 24 % for mænd og 43 % 

for kvinder. Eftersom folkeskoleelever kommer i kontakt med såvel naturfagslærere som med 

ikke-naturfagslærere, må vi desværre forvente en ny generation med negative holdninger og 

angst, hvis vi ikke tager os af problemet. 

Afsnit VI. Undervisningsstile og læringsstile 

Indtil for nylig var en undervisningsstil dominerende: forelæsningen,5 tavleundervisningen. 

Læreren var kanden, eleven var det tomme kar, som han (ja, han) hældte viden i. Nogle elever 

lærte glimrende ved den metode; mange gjorde ikke. En dansk underviser og tidligere 

                                                      
5
 I afsnittet tales der om forelæsninger. Der menes hermed såvel egentlige forelæsninger, som man kender det fra 

universiteterne, som den tavlestyrede envejskommunikation, der ofte karakteriserer den klassiske lærerrolle. 
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fagkonsulent i gymnasiefysik, som vi interviewede, forklarede, hvorledes undervisningsstilen 

var en forhindring for at forbedre naturfagsundervisningen og for kønsbalancen. De, der uden 

større problemer lærte ved den traditionelle facon, var som regel dem, der endte med at vælge 

en naturfaglig karriere. De, der blev naturfagslærere, underviste som oftest selv på samme 

måde, som de var blevet undervist. Det havde jo trods alt fungeret for dem. Den manglende 

kønsbalance mellem lærerne blev reproduceret blandt eleverne. Men også stereotyperne, som 

vi diskuterede i afsnit II, havde mindst lige så stor effekt. Der skete ikke noget i klassen, som 

ændrede kønsbalancen eller stereotyperne.. 

Forskningen i naturfagsundervisning er et felt, der er blevet gennemført seriøst i de seneste 

årtier (McDermott & Redish, 1999). Den har vist, at andre former for undervisning giver bedre 

resultater. Alternativet kaldes for interaktiv vekselvirkning. Den består af spørgsmål og svar, 

dvs. den sokratiske metode, hvor læreren bringer studenten til forståelse gennem en række 

spørgsmål i stedet for bare at fortælle ham eller hende svaret. Det består også af 

gruppearbejde i og uden for klasseværelset. To forskellige typer undersøgelser på 

gymnasieniveau har vist fortrinene herved. Det ene var en større kortlægning af, hvorledes 

fysikstuderende reagerede (Hake, 1998). Redskabet, der blev benyttet, var det såkaldte “Force 

Concept Inventory” (direkte oversat: opgørelse over kraftbegrebet). Det er en test af, i hvor høj 

grad de studerende forstår betydningen og anvendelsen af Newtons bevægelseslove. Testen 

blev gennemført med flere tusinde studerende ved en række amerikanske universiteter før og 

efter, de var blevet undervist i emnet. Studerende, der var blevet undervist gennem interaktiv 

vekselvirkning, forbedrede deres forståelse signifikant i forhold til dem, der havde fået 

traditionelle forelæsninger. Der var en række meget små forskelle mellem de to køn. Men de 

blev helt overskygget af de generelle forbedringer for kønnene. En anden mindre undersøgelse 

ved et enkelt amerikansk universitet viste samme effekt, men på en endnu mere overraskende 

måde (Gautreau & Novemsky, 1997). En række lærere blev bedt om at undervise på et 

indledende fysikkursus i en afdeling på et større universitet. Halvdelen af lærerne underviste 

ved hjælp af traditionelle forelæsninger. Den anden halvdel blev trænet i undervisning med 

interaktiv vekselvirkning. De studerendes standpunkter blev målt ved semesterets afslutning 

ved en prøve, der var fælles for alle. De studerende, der var undervist med interaktiv 

vekselvirkning, fik højere karakterer end de øvrige. I det følgende semester byttede de to 

grupper lærere undervisningsmetode, så man kunne udelukke individuelle forskelle mellem 

grupperne. Og igen klarede de studerende, der var blevet undervist med interaktiv 

vekselvirkning, sig bedst. Men meget skuffende: Til trods for den klare evidensbaserede 

konklusion fortsatte de fleste af lærerne med de traditionelle forelæsninger. Det er en vigtig 

pointe, at skiftet fra den traditionelle fremgangsmåde til interaktiv vekselvirkning både er godt 

for pigerne og drengene. 
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Hvad kan der gøres? Den eneste vej frem er at ændre den traditionelle undervisningskultur. 

Nationale og internationale uddannelsesinstitutioner såsom de faglige foreninger for 

gymnasielærere, folkeskolelærere og underviserne på læreruddannelserne må vedkende sig 

deres forpligtigelse til at uddanne nye lærere og efteruddanne ældre lærere i de nyere 

metoder, også selv om der er modstand herimod. 

Forelæsningsmetoden diskriminerer mod piger/kvinder på flere måder. Det ved vi fra store 

kontrollerede undersøgelser og fra interviews (fx Beyer et al., 1988; Vedelsby, 1991; Jones & 

Wheatley, 1990; Mallow et al., 2010). En del af disse er gennemført i Danmark, andre i USA. For 

det første er piger/kvinder mere forsigtige med at stille spørgsmål i klassen. Det skyldes med 

sikkerhed kulturel prægning. Men hvis der kun er få piger i en stor klasse med mange drenge, 

bliver problemet værre. Nogle piger, vi har interviewet, har hævdet, at drengene naturligt er 

mere aggressive og mindre bekymrede over at virke dumme. Om det generelt er tilfældet, er 

ikke afklaret. Men det er klart, at ordet ”naturligt” slet ikke er bevist. Faktisk peger alt, hvad vi 

ved, på, at det er kulturelt betinget. 

Og skiftet til interaktiv vekselvirkning som undervisningsstiler ikke kun rettet mod at give bedre 

muligheder for kvindelige elever. Det vil i lige så høj grad være til gavn for de mandlige. 

For det andet diskrimineres der mod piger/kvinder på en anden måde, som er blevet målt og 

bekræftet i talrige undersøgelser. Lærere giver mere ”ventetid” til drenge end til piger. Det vil 

sige, at hvis en lærer stiller en elev et spørgsmål, får en dreng mere tid end en pige til at svare, 

før læreren selv svarer. Og det gælder i samme omfang for kvindelige lærere som for mandlige. 

Måske er det sådan, at eftersom filtreringsprocessen, der udvælger forelæsningstypen, 

udvælger kvinder og mænd af samme type, kan vi ikke forvente forskellig indlært 

undervisningsstil. Ikke desto mindre er det grundlæggende udemokratisk og derfor 

uacceptabelt, at drengene og pigerne får ulige vilkår. Og det er især ikke tilfredsstillende for de 

piger, der ender med at fravælge naturfagene. 

Man sammenfatter ovenstående i vendingen “the chilly climate for women” – ”et køligt klima 

for kvinder” (Freyd & Johnson, 2013; Fuller et al., 1985). Endnu en gang: Det kan kun ændres 

ved uddannelse og efteruddannelse. Og erfaringerne viser, at det kan lade sig gøre. Lærere har i 

faglige og i efteruddannelsesmæssige fora diskuteret forskellige undervisningsstile og har lært, 

hvordan man ændrer vanerne. Workshops på læreruddannelsesinstitutionerne har også 

behandlet disse spørgsmål.6 Der bør være flere af sådanne workshops.  

Interaktiv vekselvirkning fungerer, fordi det naturligt passer til, hvordan mange elever og 

studerende i naturfagsklasserne gerne vil lære, og det gælder ikke mindst pigerne. Piger føler 

                                                      
6
 For eksempel: J.V. Mallow, “Interactive Pedagogy,” Danish Association for Physics Pedagogy, Nørre 

Gymnasium, marts 1999. 
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sig normalt godt til rette i grupper såvel i klassen som i det eksperimentelle arbejde. Hvis det 

kan lade sig gøre talmæssigt, bør lærere tilstræbe, at alle grupper har elever af begge køn. Og 

de kønsmæssige stereotypier skal brydes, som vi tidligere har bemærket. Traditionelt har 

drengene taget sig af apparaturet i det eksperimentelle arbejde, mens pigerne tager noter. Det 

kølige klima trænger til at varmes op. 

Den danske folkeskole var i mange år næsten udelukkende præget af mandlige lærere, i 

særdeleshed i fysik-kemitimerne. Og det er kun få årtier siden, at mindre end en fjerdedel af 

lærerne i faget havde linjefagsuddannelse eller lignende i fysik-kemi. Begge dele har heldigvis 

ændret sig meget. Den nyeste undersøgelse af linjefagsdækning i folkeskolen lavet af UNI-C 

viser, at 94 % af fysik-kemilærere er uddannet i undervisningsfaget. Faget ligger derfor meget 

højt, idet 79 % af undervisningen i Folkeskolen varetages af linjefagsuddannede lærere. I biologi, 

geografi og natur-teknik er tallene: 79 %, 66 % og 50 %.7 Vi har i dag en kritisk masse af 

kvindelige lærere. Et af målene med den nye folkeskolelov, som træder i kraft i 2015, er at 

sikre, at alle lærere har linjefag eller noget ækvivalerende i alle fag. I øjeblikket er et større 

screeningsarbejde i gang fra professionshøjskolernes side, hvor efteruddannelsesbehovet for 

ikke-linjefagsuddannede lærere undersøges.  

Da man tidligere havde så mange fagligt svage folkeskolelærere, betød det, at lærebøgerne blev 

indrettet derefter. Det har meget længe været normalt, at eleverne arbejdede eksperimentelt i 

skolelaboratorierne. Men det skete typisk efter kogebogsagtige øvelsesvejledninger. Trin for 

trin var det beskrevet, hvad man skulle gøre. Der var i øvelsesvejledningen afsat plads til, at 

man skrev svar på stillede spørgsmål og indsatte målingsresultater i tabeller. Der var 

millimeterpapir med enheder på akserne, hvor man kunne afbilde sine resultater. Og 

spørgsmålene i øvelsesvejledningen var typisk af typen ”GHLT” (Gæt, hvad læreren tænker). 

Man behøver ikke gå tilbage til første halvdel af det 19. århundrede for at finde prototypen, 

som Fritz Jürgensen (1818-63) harcelerede over:8 

                                                      
7
 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130903%20Kortlaegning%20af%20linjefagsdaekning_02092

013_NOTAT.ashx (Hentet 16-06-2014). 
8
 Tegningen stammer fra den tid, hvor en lærer hed ”en hører”. Det var en person, der hørte, om eleverne havde 

lært udenad, hvad man havde sagt fra katederet, eller hvad der stod i lærebogen. Det er især dårligt for piger. 

 

 

http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130903%20Kortlaegning%20af%20linjefagsdaekning_02092013_NOTAT.ashx
http://uvm.dk/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF13/130903%20Kortlaegning%20af%20linjefagsdaekning_02092013_NOTAT.ashx
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- Hvor har Du fra? 

- Der fra: Imidlertid… 

- Naa: Imidlertid… 

- Imidlertid gjorde Svend Tveskiæg idelige Indfald i Norge, hærgede Landet, og… 

- Hærgede Landet… hvorpaa var det han hærgede Landet? 

- Paa det Grusomste, og forledet af den ærgjerrige Jarl Hakon, lod Hagen Adelsteen myrde ved 

snedige Drabsmænd… 

 

Den beskrevne type lærebøger er stadig udbredt, men de er ikke længere enerådende. 

 

Bjørn Andersson (1989) introducerede begrebet ”frihedsgrader” i det eksperimentelle arbejde i 

undervisningen. (Flere har siden påpeget, at man udmærket kan arbejde med flere 

frihedsgrader end Anderssons tre. For eksempel er planlægningen af eksperimentet og 

formidlingen af resultatet nævnt). 

 

Frihedsgrader Problem Gennemførelse Svar 

0 givet givet Givet 

1 givet givet Åbent 

2 givet åbent Åbent 

3 åbent åbent Åbent 
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Björn Andersson understreger, at jo flere frihedsgrader man indfører i det eksperimentelle 

arbejde, jo bedre er det for pigerne. Drengene er bedre til selv at tilkæmpe sig frihedsgrader. 

De traditionelle øvelsesvejledninger er opbygget således, at der ikke er nogen frihedsgrader. 

Meget eksperimentelt arbejde har i sagens natur en entydig fremgangsmåde. For eksempel er 

der i det væsentlige kun én måde at lave en halv L 1 M-opløsning af natriumklorid. Så man kan 

ikke altid arbejde med Anderssons tre frihedsgrader. Men den grundlæggende tanke i den 

interaktive vekselvirkning er åbne spørgsmål, hvor eleverne, inden for det overordnede tema, 

som læreplanen eller læreren har udvalgt, selv formulerer deres løsningsforslag, deres metode, 

deres valg af materialer, de vil undersøge, og hvorledes de vil fremlægge deres resultater. 

Og det er en udbredt misforståelse, at man skal starte undervisningen i et naturfag uden 

frihedsgrader til eleverne gradvist er akklimatiserede til laboratoriet, naturfagets metoder og til 

fagets karakter. Vænner man først eleverne til de på forhånd gennemtyggede 

øvelsesvejledninger, bliver det med Brousseaus (se fx Brousseau, 1986) udtryk ”den didaktiske 

kontrakt”, man har med klassen. Og en sådan er ikke lige til at ændre. 

 

Samme Brousseau arbejder med en undervisningsmodel, som naturligt lægger op til den 

interaktive vekselvirkning (Winsløw, 2006): 

 

 Lærerens rolle Elevernes rolle Miljø Situation 

Devolution Igangsætte 

Afklare 

Modtage og 

forstå opgave 

Etableres Didaktisk 

Handling Observere 

Reflektere 

Handle 

Reflektere 

Problemfelt 

Udforskningsfelt 

Adidaktisk 

Formulering Organisere 

Spørge 

Formulere 

Præcisere 

Åben diskussion Adidaktisk eller 

didaktisk 

Validering Lytte 

Evaluere 

Argumentere 

Reflektere 

Styret diskussion 

Bedømmelse 

Normalt didaktisk 

Institutionalisering Præsentere 

Forklare 

Lytte 

Reflektere 

Institutionel viden Didaktisk 

 

Det er her vigtigt, at den adidaktiske fase, hvor læreren er til stede, men blander sig så lidt som 

muligt, omfatter forløbet, fra det eksperimentelle arbejde planlægges og gennemføres, frem til 

at eleverne prøver at sammenfatte deres konklusion.  

Man vil bemærke, at vi i teksten ikke har anbefalet kønsopdelte klasser eller blot kønsopdelte 

grupper i laboratoriet. Det er en generel observation, at elever i 7.-9. klasse ofte selv vælger at 

danne pige- og drengegrupper. Og at der i blandede grupper er en tendens til, at drengene 

tager sig af apparaturet, og pigerne bliver sekretærer som nævnt tidligere. Og endvidere, at 
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drengene i højere grad kaster sig ud i det eksperimentelle uden nøjere planlægning, mens 

pigerne i højere grad læser vejledning og planlægger aktiviteten (se fx Sørensen, 1990). 

Alligevel er der meget delte meninger om nytten af mandlige og kvindelige delehold som 

overordnet strategi, hvor de fleste i dag tilsyneladende fraråder det. Nogle undersøgelser, især i 

Storbritannien, har målt sammenhængene mellem pigernes meninger efter erfaringer med 

kønsopdelte grupper i naturvidenskab, deres selvtillid og deres succes i kurser (se fx Forest et 

al., 2003; Younger & Warrington, 2002; Gillibrand et al., 1999). Forholdet mellem de tre 

undersøgte forhold er endnu ikke klar og stadigvæk kontroversielt. 

Afsnit VII. Sammenfatning 

Vores konklusion er, at årsagen til de kendte kønsforskelle i studiemønstre er sammensat af 

 

 familiens holdninger, 

 samfundets stereotype forestillinger om de to køns naturlige roller, 

 læringsstile med docerende lærerroller, 

 stereotypt praktisk laboratoriearbejde ud fra kogebogsagtige vejledninger støttet af 

lærebøger, der snarere bliver brugt som undervisningsvejledninger end som fagligt 

inspirationsmateriale på linje med nettet, andre medier, egen efterforskning etc. 

 

Og at svaret på udfordringen med at lave en kønsneutral moderne undervisning i naturfagene 

er 

 

 at opnå en ”kritisk masse” af kvindelige lærere. Det er reelt sket i Danmark, men effekten 

er endnu ikke endeligt slået igennem. 

 at vi som lærere og lærerstuderende ustandseligt italesætter, at naturfagsformidlere er 

hele mennesker. Vi taler ikke kun ”nørdet” om uforståelige og uvedkommende emner, 

men er vigtige røster i en demokratisk debat om samfundets udvikling. Og selv om man er 

naturfagsmenneske, hører man også musik, dyrker sport, fester og deler sorger og glæder 

med andre. 

 at arbejde som lærer med adidaktiske situationer (Brousseau), med interaktive 

vekselvirkninger og med åbne opgaver i det praktiske arbejde. 

 

En sådan undervisning vil også være et fremskridt for drengene. 
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