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Naturfag er kulturfag 
 

Af Kaj Smedemark 
 

Abstract 

Dannelse er voksengenerationernes påvirkning af den nye generation med viden og 

færdigheder, der skønnes at være nødvendige for fremtiden. Naturfag kan træne evnen til 

opmærksomhed, evnen til at holde fokus på det fælles tredje og evnen til at forudsige, 

planlægge og handle på fremtidens udfordringer. Naturfag kan bidrage med et sprogligt 

begrebsapparat til forståelse af menneskets samspil med naturen samt indsigt i de 

naturvidenskabelige erkendelsesmåder og deres begrænsninger ved indsamling af viden. Den 

naturvidenskabelige erkendelsesmåde er en delmængde af vestlig kultur og repræsenterer et 

åbent argumentationsfællesskab med enighed om nogle grundlæggende frihedsrettigheder. 

Naturfaglig dannelse virkeliggøres ved insisterende, vedvarende opfordringer til 

selvstændighed, selvforvaltning og til at handle aktivt i demokratiske fællesskaber. 

Tegnprocesser indfælder os i livsverdenen  

Dannelsesteori er et meget komplekst felt, der rummer fænomener som læring, 

identitetsdannelse og socialisering. Naturfaglig dannelse er et element i den almene 

dannelse, hvilket jeg løbende vil argumentere for. Men først vil jeg introducere det 

biosemiotiske perspektiv, som denne artikel er forankret i. Biosemiotikken tilbyder en 

frugtbar måde at anskue dannelsesprocesser på. Liv kan beskrives som kommunikation 

(tegnrelationer) mellem levende væsner, dvs. liv er evnen til at kommunikere med tegn – 

virkeligheden når os som tegn. Dannelse er læring af tegnprocesser i det levede liv og i det 

sociale samvær. Potentialet for tilegnelsen af tegn er en del af naturen og et resultat af 

naturlig selektion og evolution (Hoffmeyer, 2012). Biosemiotikken er en naturfilosofisk 

forståelsesramme, der gør det muligt at knytte den fysiske verden sammen med den 

mentale verden, at ophæve dualismen mellem natur og kultur.1 Evnen til at tyde tegn er 

grundlag for bevidsthed og kognition, og dannelse er semiotiske vækstprocesser i hjernen 

(Hoffmeyer, 2012).  

Hjernens enorme evne til at danne sig efter omgivelsernes krav karakteriserer mennesket og 

adskiller os fra andre arter. Hjernen er kroppens værktøj til at skabe kontinuitet, orden og 

                                                      
1
 Se Gustavson (1998, s. 117-143), der skriver om forholdet mellem humaniora og naturvidenskab og La 

nouvelle Alliances forsøg på at bygge bro.  
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fysiologiske, psykiske og sociale balancetilstande ud fra aflæsning af de sansede tegn fra 

omverdenen.2 Et tegn er en relation mellem tre elementer: 1) det har en afsender, 2) det 

bærer en betydning, og 3) der er en sansende modtager, som tyder tegnet (aflæser, tolker 

og reagerer på tegnet). Uden tegn, intet liv: Vi kommunikerer med tegn internt i kroppen, vi 

kommunikerer med hinanden indbyrdes, og vi kommunikerer med omverdenen gennem 

betydende tegn. Vi danner et semiotisk stillads, som indfælder os bæredygtigt i 

livsverdenen, og dette mylder af semiotiske relationer skaber sammenhæng i verden 

(Hoffmeyer, 2005). 

  

”… livet i almindelighed er gennemsyret af tegnprocesser, der sikrer den interne 

tegnudveksling imellem legemernes milliarder af enheder, fra celler til organer, og 

dermed integration af disse enheder i et holistisk system, individet eller personen, der 

selv er en enhed i et endnu mere omfattende socialt felt, der ligeledes reguleres via 

tegnprocesser” (Hoffmeyer, 2012, s. 154).  

 

Tegn knytter livets elementer sammen i gensidigt afhængige relationer, der for individet er 

identitetsbærende. Den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup havde blik for denne 

helhedsdannende forbundethed mellem universet og vor bevidsthed, når han i et ofte 

anvendt citat skriver, at dannelse er bred tilværelsesoplysning, og hertil hører  

”… oplysningen om den tilværelse, vi har med og mod hinanden, oplysning om samfundets 

indretning og historiens gang, om historien, vi er indfældet i med vort åndedræt og 

stofskifte, om universet, vi er indfældet i med vore sanser” (Løgstrup, 1987, s. 44-56).  

Børn og unge indfældes gradvist i en mere eller mindre sammenhængende tegnverden, hvor 

der er modsætningsfyldte værdier i spil. Hjernen er plastisk og lærer sig nye tegn ved at 

udvide, omorganisere og differentiere de neurale netværksmønstre i hjernen.3 Begrebet 

dannelse dækker over den almene læring, der sker gennem leg, selvvirksomhed, omsorg, 

undervisning og opdragelse. Dannelse til fx udvikling af pligten til at tage medansvar sker i en 

værdimæssig sammenhæng, der uundgåeligt er potentielt konfliktskabende mellem 

forskellige samfundssyn (fx et liberalt, et konservativt eller et socialistisk syn på forholdet 

mellem individ og fællesskab). Dannelse – herunder også godkendt frihed til selvdannelse – 

er forældregenerationens bidrag til de unges model for overlevelse, og almen dannelse er et 

forsøg på at forberede alle unge til voksenlivets ønskede eller forventede vilkår med 

dannelsesidealer, der antages at være nødvendige for bevarelse af samfundets 

sammenhængskraft. Men kan naturfagenes bidrag til den almene dannelse identificeres? 

Adgangen til at påvirke de unge er kampplads for modstridende interesser 

                                                      
2
 Se Hoffmeyer (2009, kap. 6) om tegn.  

3
 En kort indføring i hjernens biologi og læring findes hos Gerlach (2007) og Schilhab og Steffensen (2007).  
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Eksistensen af skolen som en dannelsesinstitution er ikke nogen selvfølge. Den kunne jo 

nøjes med at være en læringsinstitution, hvor eleven lærer at lære, med en dagsorden om 

livsvarig vedligeholdelse af arbejdsduelighed for at indgå ukritisk i omstillingen af 

velfærdsstaten til en national konkurrencestat (Pedersen, 2011).4 Men samfundets 

sammenhængskraft er afhængig af en dannende politisk og kulturel integration. Dannelse til 

livsduelighed handler om faglig viden og social vekselvirkning i en historisk og kulturel 

sammenhæng. Den opgave er bl.a. tildelt skolen og afspejles i skolens værdigrundlag, der 

diskuteres løbende. Det konservative dannelsesideal betoner det klassiske dannelsesideal, 

det videnskabsorienterede ideal betoner evidens og tværfaglighed, den Klafki-inspirerede 

tradition forener det klassiske indhold med et moderne demokratisk solidaritetsbegreb, det 

grundtvigske dannelsesideal betoner en fælles reference til historie, kultur og religiøs frisind, 

og nyere idealer betoner indsigt i økologiske forhold eller i verdensborgerskab. Idealet 

rummer altid et kritisk blik på den aktuelle livsverden, det tager sit udgangspunkt i det 

hverdagsligt bekendte, og det skal forberede en sammenhængende forståelse af det nye, 

det fremtidige og det fremmede (Gustavson, 1998). Adgangen til at danne den kommende 

generation er en kampplads for modstridende interesser: nationale, europæiske, globale, 

multikulturelle og multireligiøse.  

 

”Disse processer trænger i disse år dybt ind i den nationale skolevirkelighed og 

nødvendiggør selvrefleksion, nyorientering og værdiafklaring. Det bliver således et 

stadig mere påtrængende problem at få afklaret: Hvilke fællesskaber og identiteter 

skal skolen bidrage til at danne og omdanne?” (Korsgaard, 2004, s. 537).  

 

Dannelsesprocesserne i den plastiske hjerne finder derfor sted i spændingsfeltet mellem 

fællesskabets kulturelle og sociale forventninger til dannelse og den enkeltes frie vilje til 

selvdannelse.5 Et demokratisk dannelsessyn kan ikke defineres ud fra en gudgiven kosmisk 

orden. Det må formuleres i en åben, sekulariseret tegnsfære med det formål at løsne barnet 

fra afhængigheden af de voksne og gøre det til et selvforvaltende menneske med evne til 

                                                      
4
 Konkurrencestaten konkurrerer internationalt med andre stater om økonomisk vækst. Borgeren skal udvikle 

kompetencer som forbruger og som aktiv på arbejdsmarkedet. Den økonomiske politik reguleres ved 
rammestyring, produktivitetsmål, evaluering og aktivering af ledige. Den væsentligste opgave er at sikre 
beskæftigelsen og virksomhedernes og den offentlige sektors konkurrenceevne. Velfærdsstatens demokratisk 
aktive borger afløses af konkurrencestatens økonomisk kompetente borger (eller ”soldat”). Statens – og 
skolens – opgave er at sikre, at borgeren kan begå sig på det internationale marked. Læringsmål opstilles i 
stigende omfang med begrundelse i den nationale konkurrenceevne. Folkeskolens lærere er kernetropper i 
konkurrencestaten. I Danmark er begrebet skildret af Pedersen (2011), se bl.a. kapitlet ”Skolen og den 
opportunistiske person”. 
 
5
 Det er værd at huske, at barnet lærer det meste implicit, spontant ved imitation og uden direkte hjælp fra 

andre. Dannelse foregår også ubevidst ved imitation af den måde, voksne forbilleder agerer på, se Schilhab, 
T.S.S. (2007). 

http://da.wikipedia.org/wiki/Konservativ
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Klafki&action=edit&redlink=1
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selvstændigt at begribe verden, finde det meningsfulde i verden og håndtere livet som aktiv 

medborger. Selv om dannelse aldrig er værdineutral, bør den i demokratiske kulturer ikke 

bestå i at bekræfte et bestemt menneske- eller samfundssyn, men i at kunne lytte, 

reflektere, analysere systematisk-konstruktivt, diskutere og handle selvstændigt i åbne 

praksisfællesskaber. Forskellige former for viden er vigtige, og de må ikke underordnes 

hinanden i et hierarki; der skal være ligelig adgang til selvvirksomhed, vekslende mellem 

refleksion og handling, i forskellige praksisområder som økonomi, videnskab, etik, religion, 

pædagogik, politik og kunst, og der skal være fokus på tværfaglige anvendelser (Benner, 

2005). Personlig myndiggørelse er dannelse til at kunne agere i alle praksisområder med 

argumenterede bidrag til, hvad der skal bevares, og hvad der skal ændres. 

Dannelse er forberedelse til fremtidens forestillede virkelighed 

Med hensyn til at finde det meningsfulde i verden har naturvidenskaben intet svar. 

Undertiden kan vi blive tvunget til at foretage vanskelige etiske valg på baggrund af 

naturvidenskabelig viden. Man kender fx et stigende antal gener, der øger sygdomsrisikoen. 

Brystkræft kan være arveligt disponeret, og flere tilfælde i familien kan give anledning til at 

få udført en genetisk test. Den kan afsløre en mutation i BRCA1-genet, der medfører forhøjet 

livstidsrisiko for kræft i bryst (80 %) og æggestokke (50 %). Der er 50 % sandsynlighed for, at 

BRCA1-mutationen videregives ved graviditet. De medicinske oplysninger er ganske præcise, 

men hvad skal en 30-årig kvinde stille op med sin viden? Skal hun informere sin ægtefælle? 

Lade sig operere forebyggende? Informere sin datter? Har datteren ret til at få 

informationen, eller er det et uønsket indgreb i hendes privatliv? Har en søster ret til 

informationen? Skal kvinden få foretaget en abort, såfremt hun bliver gravid igen med en 

pige? Hun er ude af stand til at handle ansvarligt på sin viden, medmindre hun udfører en 

etisk fortolkning af handlekonsekvenserne. Indsigt forpligter, hun kan ikke rekvirere 

uvidenhed med tilbagevirkende kraft. Værdineutrale løsninger findes ikke.  

 

På den ene side har naturvidenskaben givet os en omfattende indsigt i naturens 

årsagssammenhænge, altså en form for sandhed, der har givet os øgede muligheder for 

manipulation og kontrol. På den anden side kan videnskabelig forskning ikke føre bevis for 

en mening og betydning med det levende; man kan ikke slutte fra et videnskabeligt er til det 

etiske bør.6 Videnskab og etik er komplementære størrelser: Videnskab er en bestræbelse på 

objektivitet, iagttagelse af, hvad der kan måles, undersøgelse af årsag – virkning og 

dokumentation af sammenhænge; etik er subjektivitet, tydning og overbevisning om, hvad 

man bør værdsætte. Selv om naturvidenskab bruges af parterne i en interessekonflikt, kan 

den kun sige noget om de underliggende naturlove, ikke noget om, hvordan vi skal forvalte 

                                                      
6
 Forholdet er diskuteret i Hoffmeyer (2009, kap. 12). 
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de enorme frihedsgrader, menneskets mentale verden er udstyret med via den plastiske 

hjerne (Hoffmeyer, 2012). Læreprocesser er udtryk for en søgen efter mening og ikke blot 

viden, for livsmening er i meget høj grad knyttet til et rigt og tilfredsstillende liv i betydende 

fællesskaber (Seligman, 2006). Når den ældre generation søger svar på spøgsmålet:  

 

”Hvilke erkendelser, evner og holdninger har unge mennesker brug for i deres fremtid, 

så de produktivt kan analysere og tage stilling til (…) universelle udviklinger og 

problemstillinger og gradvist kan blive i stand til at opnå dømmekraft, 

medbestemmelse og deltagelse?” (Klafki, 2001, s. 99).  

 

må vi svare, ud fra refleksioner fra humaniora over værdier og etik. Vores formulering af 

”det dannende” bliver udtryk for de forventede fordringer til erkendelser og holdninger i 

fremtidens forestillede fællesskab. Almendannelse kan defineres som: 

 

”Almendannelse (…) omfatter de almene dele af de videnskaber og fag, som et samfund har 

brug for med henblik på udvikling af borgernes evne til at reflektere over den enkeltes eget 

forhold til medmennesker, natur og samfund” (www.denstoredanske.dk). 

 

Jeg er enig med Wolfgang Klafki i, at der hertil bør tilføjes et tydeligt handlingsperspektiv: 

udvikling af viljen til deltagelse som aktive medborgere med rettigheder, ansvar og pligter i 

et demokratisk samfund (Klafki, 2001).7 Dannelse handler om personlig identitet og 

engagement.  

 

Svaret på spørgsmålet om, hvilke dele af naturfagene samfundet har brug for, med henblik 

på at udvikle elevernes dømmekraft, kunne da være følgende: Naturfags bidrag til dannelse 

er indsigt i de naturvidenskabelige erkendelsesmetoder og deres begrænsninger, evnen til 

kritisk at reflektere over og anvende kundskaber om sammenhænge i naturen og viljen til at 

bidrage som aktive medborgere i løsningen af fællesskabets centrale udfordringer ud fra 

                                                      
7
 Det alment dannende må søge at opretholde en balancetilstand mellem individets og fællesskabets behov. 

Det kommer til udtryk i den ideologiske stræben efter demokrati og individuelle rettigheder, som det fx 
udtrykkes i dette dannelsessyn af Wolfgang Klafki: ”... evnen til kritik, til selv- og medbestemmelse samt 
udvikling af handlekraft, hvis disse ikke skal indskrænkes i individuel retning, forbindes med solidaritet og 
evnen til at handle i grupper. Dermed kommer nye aspekter ved målsætningen for en demokratisk skole til 
syne, som det her kun er muligt at nævne stikordsagtigt: kommunikationsevne, evnen til at kunne give udtryk 
for egne interesser, bringe dem i diskussion og forfølge dem i praksis, men samtidig også evnen til at kunne se 
en situation fra et medmenneskes, en partners eller modparts synsvinkel; evne til at kunne indgå kompromiser; 
medmenneskelig sensibilisering, det vil sige udvikling af evnen til at kunne sætte sig ind i en samtalepartners 
følelses- og stemningsmæssige situation og indstille sig herpå – hvad der i grunden er en fornyelse af den gamle 
dyd ’takt’” (Klafki, 2001, s. 258).  
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demokratiske værdier. Dannelse er at modnes til ansvarlighed over for sig selv, over for 

fællesskabet og over for verden.  

Naturfag i levende vekselvirkning med humaniora 

Naturfag skal være virkelighedsnære. At undervise i naturfag handler om at ville noget med 

sit fag, at lade faget bidrage til mere bæredygtige verdensbilleder og yde et bidrag til 

forestillingen om det meningsfulde liv. Naturfags bidrag til dannelse handler om at sætte 

elever i stand til at identificere naturfaglige problemstillinger, at være bevidst om, at vor 

egen fortolkning af empirien skal kunne efterprøves og godkendes af andre, at skelne 

imellem faktuelle spørgsmål og værdispørgsmål, at kunne identificere og analysere 

interessemodsætninger og forskellige holdninger og at konkludere med det formål at kunne 

anvende kundskaber om naturfag i demokratiske beslutningsprocesser. Det er således en 

personlig dannelse, der viser sig i elevernes adfærd. Livsduelighed er parathed til at mestre 

nye situationer, at kunne handle indsigtsfuldt og begrundet, når det gælder. Biologi, 

geografi, geologi, fysik og kemi er ikke kun vidensfag med leksikalsk viden og tekniske 

færdigheder, men kulturfag, der medvirker til elevernes personlige identitetsdannelse og 

evne til, med evidensbaseret argumentation, at navigere mod bevidst valgte værdimål. 

Naturfagene er en integreret del af samfundets modernisering og er derfor i levende 

vekselvirkning med fag som litteratur, filosofi, etik, religion, politik og de forskellige 

kunstfag.8  

 

At undervise i naturfag er da ikke kun et spørgsmål om at gøre indhold og arbejdsmetoder 

tilgængelige for eleven. Det er i endnu højere grad, gennem måden, der undervises på, at 

repræsentere naturfagenes frihedstradition, undersøgelsesrelationer til virkeligheden, den 

kritiske rationalitet og en ubetinget ret til modargumentation. Stillingtagen udspringer af 

både naturvidenskabelig indsigt og værdimæssige vurderinger knyttet til en vision om det 

gode liv, et godt fællesskab og en retfærdig samfundsorden. Og værdier skal man ikke 

eksaminere eller give karakterer i. Økonomi og nytte er vigtige argumenter for naturfagene, 

men demokrati- og kulturargumenter er de bedste argumenter for naturfags bidrag til 

dannelse (Sjøberg, 2005). Den naturvidenskabelige arbejds- og erkendelsesmåde er en 

delmængde af dansk og vestlig kultur og repræsenterer et åbent, demokratisk 

argumentationsfællesskab med respekt for individets ret, for mindretallets ret og for ånds- 

og ytringsfrihed.  

                                                      
8
 Se Gustavson (1998, s. 175-208), en diskussion om moderniseringens konsekvenser for livsverdenen og den 

moderne dannelse. 
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En case: Et undervisningsforløb: frøspiring, økotoksikologi og etik 

En måde at skabe mening og følelsesmæssigt engagement på er at anvende eksemplarisk 

casebaseret undervisning. Det kan tilføre undervisningen en betydning, som er befordrende 

for opmærksomhed, koncentration og vilje til problemløsning. Et eksemplarisk emne kunne 

være alkohol og sundhed, hvor et spiringsforsøg anvendes til belysning af alkohols virkning 

på levende celler. Karse er velegnet til biologiske eksperimenter. Frøene er lette at skaffe, og 

de spirer villigt i petriskåle. Deres spiring og vækst kan undersøges ved forskellige abiotiske 

påvirkninger som fx lysintensitet, temperatur, pH, vand-, salt- og næringsstoftilførsel samt 

tilførsel af formodet toksiske stoffer.  

 

I dette lille skoleforsøg testes karsens følsomhed for stoffet alkohol (Sangild, 2011).  

Formålet er at afprøve den hypotetisk-deduktive metode til undersøgelse af skadetærsklen 

for et stof. Der arbejdes med det kontrollerede forsøg, med at undgå fejlkilder og med én 

variabel, koncentrationen af ethanol. Forsøgsplanterne udsættes for stigende doser alkohol 

(demineraliseret vand tilsat enten 0, 1, 2, 4, 6, 8 eller 16 dråber ren alkohol). Væsken hældes 

ud på trækpapir i tilhørende petriskåle, 20 frø drysses jævnt ud i hver skål, låget lægges på, 

og skålene stilles til spiring i et mørkt, lunt skab. Efter en uge tages petriskålene ud og 

fotograferes, og spirernes længde fra rodspids til kimblad opgøres for hver skål. Spirernes 

gennemsnitslængde og spiringsprocent udregnes for hver skål. Resultaternes indføres i en 

tabel og afbildes grafisk. Resultatet analyseres, eventuelle fejlkilder diskuteres, og der drages 

en konklusion. 

 

Frøspiring kan let tilpasses forskellige læringsmål, fx planters vækstbetingelser, fotosyntese, 

produktion af biomasse, forurening, grænseværdier eller stoffers toksicitet. Forsøget kan 

gennemføres efter en udleveret vejledning, men er der fokus på naturvidenskabelige 

metoder, bør eleverne selv opstille en hypotese og designe forsøget. Forsøgets 

sværhedsgrad kan tilpasses alle niveauer fra børnehaveklasse til gymnasiet og 

erhvervsskolerne. Med baggrund i min definition på naturfaglig dannelse i forrige afsnit 

argumenterer jeg for, at forsøget rummer en række dannende elementer,  fx udvikling af 

evnen til opmærksomhed og til at planlægge, udvikling af indsigt i naturvidenskabelige 

erkendelsesmetoder, udvikling af evnen til kritisk at reflektere over og anvende viden om 

eventuelle sammenhænge mellem alkohol og evne til spiring samt at bidrage med ideer til 

løsning af sundhedsmæssige og etiske problemer ved brug af alkohol.  

Træning af opmærksomhedskondition 

Med de mange forskellige aktivitetsmuligheder i naturfagene er der gode muligheder for at 

træne evnen til opmærksomhed og selvkontrol. Graden af vedholdenhed og selvdisciplin 
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betyder mere for livsduelighed som voksen end intelligens og socialklasse. Denne 

opmærksomhedskondition består i evnen til at fokusere opmærksomheden og fastholde den 

i en længere periode (Seligman, 2011), og den trænes ved systematisk brug. Spiringsforsøget 

er et eksempel på en opgave til den daglige koncentrationstræning. Elever, der regelmæssigt 

bliver udfordret på opmærksomhedskonditionen gennem hele opvæksten, er særlig gode til 

at klare situationer, hvor de møder krav, der ikke umiddelbart er nogen løsning på. De har 

oplevet noget lignende mange gange før, og de har opbygget en strategi for problemløsning. 

De definerer problemet, analyserer det og vælger en egnet løsningsstrategi. En virkningsfuld 

naturfagsundervisning træner systematisk elevernes evne til at analysere en problemstilling, 

opstille en hypotese til løsning af problemet og teste den gennem argumenteret valg af 

handling. Læreren kan gøre meget for at stimulere evnen til opmærksomhed ved at skabe en 

klar struktur i undervisningen med håndterbare observationsopgaver, feltundersøgelser og 

eksperimenter som spiringsforsøget, der kan give små præstationssucceser. 

Fokus på fællesskabets centrale udfordringer – det fælles tredje 

Potentialet for opmærksomhed er tidligt til stede. Allerede i nimånedersalderen begynder 

barnet at kunne meddele sig bevidst og målrettet sammen med en anden om noget fælles 

tredje, dvs. at den voksne og barnet i fællesskab udfører en arbejdsproces omkring et mål, 

de er fælles om, og som ikke vedkommer deres indbyrdes relationer. Evnen til bemestring af 

symbolsk kommunikation om det fælles tredje kan betragtes som noget særligt 

menneskeligt på niveau med sproget, selvbevidstheden og arbejdet. Allerede i fireårsalderen 

huser hjernens neurale netværk et ordforråd på ca. 1500 ord; barnet behersker social tale i 

nutid, datid, fremtid og førdatid; det taler stort set i grammatisk korrekte sætninger, det kan 

stille spørgsmål, svare og fortælle små historier, der kobles med handling og kropssprog. 

Sprog skal tilegnes som brugbart talesprog inden syvårsalderen. Det læres nemmest, mens 

der endnu foregår modningsprocesser i hjernen, og derfor har der været et konstant 

selektionspres på hjernens evne til tidlig sproglæring (Deacon, 1997).9 Gennem den 

medfødte drivkraft til at lege og imitere øger barnet selv dannelsen. Når normalbarnet 

møder i skolen, er det fuldt ud klar til at fastholde opmærksomheden på det fælles tredje.  

Naturfagene har optimale muligheder for at bidrage til denne dannelse ved at stille 

meningsfulde arbejdsopgaver om det fælles tredje. Effektiv læring er i høj grad knyttet til 

passion.10 Elever knokler for at opnå nye erkendelser uden tvingende ydre incitamenter, når 

det betyder noget vigtigt i deres livssammenhænge. De viser frivillig flid, udnytter den frie tid 

og opsøger et frit pensum (Smedemark, 2014). Der er en følelse af, at der er noget, der er 

                                                      
9
 En kort introduktion til Deacons tænkning findes hos Hoffmeyer og Steffensen (2007) og Schilhab og 

Steffensen (2007).  
10

 Se fx Nørby (2007, s. 93-119). 
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vigtigere end én selv og noget, der tilfører én en bestemmelse at beskæftige sig målrettet 

med. Det meningsfulde liv består i at tilhøre eller tjene noget, man tror, er større end en 

selv, og menneskene skaber alle de institutioner, som muliggør det: politiske partier, 

miljøorganisationer, spejderbevægelser, sportsklubber eller familie (Seligman, 2011). Evnen 

til i sociale grupper at holde fokus på det fælles tredje frem for på én selv eller på den anden 

er en nødvendig forudsætning for effektive præstationer.  

Karseforsøget er en aktivitet, der giver rig mulighed for at udvikle tanker, sprog og begreber, 

som har værdi i de livsnære fællesskaber. Drivkraften til at lave forsøget er en interesse i 

alkohols virkning på den menneskelige hjerne og adfærd. Det giver anledning til en række 

kritiske spørgsmål: Kan resultatet overføres fra modelorganisme til mennesket? Hvilke 

naturvidenskabelige metoder kan anvendes til undersøgelse af virkningen på os? Hvilke 

konsekvenser har alkoholmisbrug for os? Skal man forhindre alkoholmisbrug her og nu? Skal 

man satse på profylakse og med hvilke midler? Dialogen kan styrke fundamentet for senere 

deltagelse i løsning af de helt store tidstypiske nøgleproblemer (jf. Klafki, 2001). Kravene til 

næste generation er enorme: ”De fem største udfordringer” for menneskeheden i dette 

århundrede er at: 1) føde Jordens befolkning, 2) forhindre tidlig død på grund af sygdomme, 

3) producere nok hjælpeenergi, 4) skaffe tilstrækkeligt vand og 5) kontrollere 

konsekvenserne af den globale klimaforandring (Osborne, 2008). Det 21. århundredes store 

udfordring er at skifte ”mindset” og omstille fra et destruktivt økonomisk system med 

ukontrolleret vækst i stof- og energistrømme til et nyt økonomisk ligevægtssystem med 

økologisk bæredygtig teknologi, vedvarende energistrømme, lukkede kredsløb og kvalitativ 

vækst inden for Jordens begrænsede økosystem. Ingen af disse meget komplekse 

udfordringer løses uden indsigt i naturfag og vilje til at finde fælles løsninger.  

De naturfaglige begreber skal erobre en niche i hjernen 

Sprogets tegnprocesser har udviklet sig til at repræsentere åndelige fænomener som tanker, 

mening og bevidsthed, hvis eksistens har stor fysisk indvirkning på biologiske systemer, på 

trods af at idéverdener helt mangler påviselige fysiske egenskaber. Vor hjerne bades i tegn 

fra omverdenen. Den konstruerer indre modeller af, hvordan vi tror, at verden hænger 

sammen (Jensen, 2011), og modeller af fiktive verdener, både utopier og dystopier. Det 

symbolske sprogs anvendte tegn kan sammensættes på et uendeligt antal måder og give 

udtryk for helt uberegnelige tanker, idet kognition er knyttet til et endeløst forgrenet 

netværk af nerveceller med et uendeligt antal potentielt aktivérbare synapser i 

centralnervesystemet (Deacon, 1997). Ordene kan vi tænke med som et indre sprog, frigjort 

fra øjeblikkets sanseverden. Vi konstruerer en erkendelse som tegnrelationer mellem ord, 

begreber, love og teorier.  
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Vi kan sammenligne og vurdere konsekvenserne af forskellige udviklingsscenarier ”inde i 

hovedet”, og derpå kan vi forsøge at realisere det scenarium, vi synes bedst om. Ingen andre 

væsner har som mennesket udviklet en evne til at forudsige og planlægge.  

 

”Sprog giver mennesket adgang til at opfinde alle mulige ikke-eksisterende verdener, 

men også mulighed for at skelne mellem alle disse ikke-eksisterende verdener på den 

ene side og den verden på den anden side, hvis lovmæssigheder man ikke slipper godt 

fra at miskende” (Hoffmeyer, 2005, s. 360).  

 

Store dele af de naturvidenskabelige erkendelser er usynlige for vore sanser, men eksisterer i 

tankeverdenen. Sproget deltager i konstruktionen af sin egen niche i hjernen. Det besætter 

og former hjernen, hvorfra det igen skaber den kulturelle virkelighed. Men man kan ikke 

opfinde verden, som man er i humør til. Evnen til at lære at forstå tilknytningen mellem det 

nutidige og det forventede fremtidige er koblet på behovet for at kunne forudse – og tage 

sine forholdsregler. Viden bliver til i verden, og den må virke i verden – tankebobler uden 

bund i virkeligheden er farlige. Derfor bygger de naturvidenskabelige metoder på relationer 

til virkeligheden. Derfor er en logisk sammenhæng mellem empiri, begreber, hypoteser og 

teorier en nødvendighed. Derfor undersøger man ethanols helbredende eller toksiske effekt 

ved empiriske undersøgelser; man nøjes ikke med at tro, påstå eller gætte. 

Man kan forestille sig tankeverdenen som et symbiotisk væsen, der koloniserer værternes 

hjerne, og som bruger værterne til at kopiere sig til næste generation (Deacon, 1997). Denne 

analogi gør det også synligt, at sproget ikke kun er adapteret til mere og mere kompleks 

tegnudveksling, men at det også er adapteret til effektiv overførsel af dannelse (kulturel arv) 

fra generation til generation. Vort ordforråd og begrebsapparat er bestemmende for, hvilke 

tegn der kan bringes i spil med hinanden, og hvilke der ikke kan. Hjernen aflæser alverdens 

tegn for bedre at kunne forudse dens sammenhænge, dvs. begribe og håndtere den på en 

meningsfuld måde. Hjernens simulerede virkeligheder hjælper os til at finde løsninger på 

vore udfordringer og har, lige fra deres spæde oprindelse, været genstand for selektion. At 

være nyskabende, idérig og være i stand til at realisere ideerne for at overleve, har positiv 

selektionsværdi.  

Ved karseforsøget udfolder sig straks en imponerende række fagspecifikke ord og begreber, 

der evt. kan inddrages, fx navneord på nye ting (petriskåle, frøhvide og kimplante) og 

kemiske forbindelser (ethanol, stivelse, C2H5OH, CO2, H2O, C6H12O6 og O2), 

klassifikationssystemer (frøplante, korsblomstfamilien), procesord, der kan iagttages direkte 

(spiring), og procesord, der er usynlige (lysprocesser, mørkeprocesser), samt en hel masse 

begreber, der enten kan erfares eller må konstrueres (fotosyntese, klorofyl, 

alkoholkoncentration, toksicitet, respiration, C-kredsløb, biomasse, kemisk energi, stofskifte, 

cellemembraner, kontrolleret forsøg osv.). Antallet kan tage livet af de fleste novicer, så 



ntsnet.dk/naturfagsdidaktik side 11 

læreren må udvælge og prioritere de mest relevante i forhold til elevernes niveau og i 

forhold til betydningen for forståelsen af de centrale sammenhænge. Forudsætningen for, at 

eleverne tilegner sig et klart fagsprog og evner til at læse faglige tekster, er naturligvis, at 

læreren anvender fagsproget som en naturlig del af undervisningen, idet præcis sprogbrug 

giver eleverne nøglen til at få indsigt i fagets metoder og tænkemåder. Denne naturfaglige 

viden er en del af en fælles kultur, der videreudvikles fra generation til generation. 

Naturfaglige begreber har særlig forklaringsværdi for forståelsen af de store sammenhænge 

og samfundsmæssige udfordringer, og de er en nødvendig forudsætning for ordning af 

fagenes data og erkendelser. Iagttagelser er umulige at beskrive uden brug af navneord og 

begreber. Hverdagsbegreber kan anvendes, hvis de føjer sig ind i fagets forståelse, ellers må 

de erstattes af præcise naturfaglige begreber. Sprogets indhold af konkrete begreber, der er 

bundet til objektet og kan sanses, måles eller vejes, er lette at forstå. De abstrakte begreber, 

der ikke kan iagttages på samme måde, men må forestilles, er vanskeligst at forstå. Evnen til 

at kommunikere med abstrakte tegn udvikler sig fra evnen til at anvende konkrete tegn. I 

praksis er der altid en jævn overgang fra den ene type til den anden, og mange begreber 

rummer både konkrete og abstrakte betydninger. Kun mennesker mestrer kommunikation 

med abstrakte begreber (Deacon, 1997).  

En naturfaglig begrebsverden avler nye forestillinger 

Sproget udvikler sig fra at sætte ord på konkrete handlinger og erfaringer til at være løsrevet 

fra det konkrete og tænke logisk, abstrakt og hypotetisk. Den konkrete ydre læringskontekst 

oversættes til frie refleksionsprocesser i hjernens neurale netværk. Den abstrakte 

tegndannelse rykker dermed ind i hjernens neurale univers og opfinder nye betydninger, 

frigjort fra umiddelbare ydre input. En væsentlig del af naturfagsundervisningen er indføring 

i den naturfaglige sprognøgle. Begreber forklares ud fra det hverdagssprog, man allerede 

taler. Nye begreber forklares med associationer til det kendte, men efterhånden kan det nye 

fagsprog udtrykke tanker, man ikke tidligere kunne udtrykke med hverdagssproget. 

Processen er tavs og usynlig, men læringen viser sig som en overgang fra en tilstand af 

manglende forståelse og bemestring af et eller andet til en anden tilstand med forståelse og 

bemestring af det nye. Vi har konkrete erfaringer med karsespirer som drys på maden, mens 

cellemembraner, proteiner og fosfolipider tilføjer viden om spirernes molekylære opbygning. 

Begrebsviden letter muligheden for kreativ overførsel af naturfaglig tankegang og metode. 

Kun med et kvalificeret naturfagligt sprog kan man stille et kreativt og hypotetisk spørgsmål 

af typen: Når cellemembranen hos planteceller og dyreceller er næsten identisk bygget af 

fosfolipider og membranproteiner med fosfolipider arrangeret i et dobbeltlag, og ethanol er 

væksthæmmende for planteceller som følge af membranpåvirkninger, gør det samme sig så 

ikke også gældende for humant væv? – og efterfølgende designe et forsøg til efterprøvning 



ntsnet.dk/naturfagsdidaktik side 12 

af hypotesen. Dannelse er også evnen til kritisk at reflektere over sammenhænge og at 

anvende kundskaberne kreativt til løsning af udfordringer, jf. definitionen på naturfags 

bidrag til dannelse. De faglige begreber må bruges præcist og korrekt i tale og skrift, for 

ellers opstår der faglige misforståelser, og sammenhængen i referencen til verden bryder 

sammen. Præcis anvendelse åbner for en vis stabilitet og konstant betydning, der gør 

begreberne sikre i hverdagens krav om at forhandle, træffe aftaler, forudsige hændelser og 

til at planlægge løsninger på de fælles udfordringer. Men hvilket ordforråd og hvilke 

naturfaglige begreber er vigtige for at kunne formulere holdbare løsninger på næste 

generations udfordringer?  

Kendskab til de store sammenhænge i naturen  

De naturvidenskabelige metoder er særlige fremgangsmåder til at forstå verden bedre uden 

at ty til overnaturlige forklaringer. Den vigtigste erkendelse, som alle andre naturfaglige 

erkendelser er betinget af, er den erkendelse, at naturen i det hele taget kan gøres til 

genstand for erkendelse baseret på observationer, empirisk dataindsamling og rationel 

tænkning – at naturen kan forklares uden myter. Naturfagenes indhold af begreber, love, 

modeller og teorier er en sum af faktuel viden om naturens form og funktion, frembragt ved 

forskning. Med de faglige begreber – såvel konkrete som abstrakte – forsøger vi at bringe 

orden og sammenhæng i forståelsen af naturens funktion. Denne viden er formuleret i 

skriftlige produkter som artikler og bøger. Den handler om naturens former (morfologi) og 

naturens funktioner (processer). Forståelse af processerne i naturen er vigtigere end 

leksikalsk paratviden om former, men man kan ikke tale kvalificeret om funktionerne uden 

et præcist begrebsapparat om formerne – dialog om abstrakte begreber hviler på et 

omfattende ordforråd om konkrete ting.  

Tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab (Kjaer & Dahlgaard, 2006) har udpeget ti etablerede 

naturvidenskabelige erkendelser som vigtige kollektive kulturprodukter. De ti erkendelser er: 

1. Naturen kan forklares uden myter. 2. Newtons love. 3. Evolutionslæren. 4. 

Termodynamikken. 5. Verden består af atomer. 6. Relativitetsteorien. 7. Økologien. 8. 

Kvantemekanikken. 9. Pladetektonikken. 10. DNA’s struktur. Paratviden om de etablerede 

naturvidenskabelige erkendelser er en form for faglighed, der kan indkodes i 

langtidshukommelsen og genkaldes, når der er behov for det. Men mere væsentlig er den 

dannelse, der følger med som en viden om de naturvidenskabelige fags idéhistorie og en 

helhedsforståelse af menneskelivet i en kulturel sammenhæng.  

 

”Naturfag er kulturfag. Naturvidenskabens historie er vævet tæt sammen med al 

anden historie, både på det materielle plan, gennem koblingen til teknologi og med 
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hensyn til kunst, sprog og filosofi. Dette perspektiv bør stå centralt i skolens formidling 

af naturfaglig erkendelse” (Sjöberg, 2005, s. 64). 

 

Kendskab til de store erkendelser bliver først rigtig interessant, når de anvendes til forståelse 

af årsag-virknings-forhold og dyb indsigt i de fire store sammenhænge i naturen, som er: 1) 

strømmen af energi fra Solen igennem Jordens biosfære og økosystemer og tilbage til 

rummet igen, 2) stoffernes kredsløb, 3) de semiotiske relationer i naturen (dvs. 

tegnprocesser mellem en afsender og en modtager) og 4) den biologiske udviklingshistorie 

(evolution) (Smedemark, 2014). Spiringsforsøget kan belyses i alle fire perspektiver: 1) fx 

fotosyntese, oplagring af kemisk energi og respiration, 2) fx C-kredsløb, 3) fx cellers 

kommunikation ved mobilisering af frøets oplagsnæring og ved celledelinger og 4) 

mekanismer for tilpasning til miljøgifte (resistensudvikling). Indsigt i de fire store 

sammenhænge bidrager afgørende til samfundsmæssige færdigheder, vi har behov for til 

udvikling af miljøbeskyttelse og grøn teknologi, hvis naturens ressourcer skal udnyttes 

bæredygtigt. Er det for ambitiøst at forvente, at unge – når de forlader 

ungdomsuddannelserne – mestrer et naturfagligt begrebsapparat til forståelse af disse 

sammenhænge, så de kan bidrage som oplyste medborgere med gennemtænkte meninger 

til løsningen af ”de fem største udfordringer”? 

Indsigt i naturvidenskabelige metoder 

I naturvidenskaberne anvendes mange forskellige metoder til at erhverve ny erkendelse, og 

de kan groft set kategoriseres i fem typer: iagttagelser (kvalitative eller kvantitative), 

laboratorieforsøg, feltundersøgelser (målinger foretaget i ”den virkelige verden”), 

epidemiologiske undersøgelser og afprøvning af modeller (eksperimenter med planter, dyr 

og celle- og vævskulturer, økologiske modeller, matematiske modeller).  

 

Indsigt i naturvidenskabelige metoder – og deres begrænsninger – er central for dannelse.11 

En vellykket naturfaglig dannelse forudsætter, at eleverne forstår, at en hypotese først er 

naturvidenskabelig, når dens sandhed kan afprøves med naturvidenskabelige metoder. 

Eleverne må selv kunne stille spørgsmål og opstille hypoteser til undersøgelse. De må have 

lært at samle, analysere og fortolke data. De må vide, at fortolkninger må respektere gyldige 

former for argumentation og dokumentation. De må have lært at bedømme data fra et 

kontrolleret eksperiment. De må kunne formulere hypoteser til årsagsforklaringer på 

forbindelsen mellem to eller flere variable og – ikke mindst – de må kende de 

naturvidenskabelige metoders utilstrækkelighed til belysning af ”vilde problemer”. Det sidste 

                                                      
11

 John Dewey argumenterede i en tale i 1909 for at prioritere viden om naturvidenskabelige 
undersøgelsesmetoder over reproduktion af brugsklar viden (Dewey 2008).. 



ntsnet.dk/naturfagsdidaktik side 14 

bliver vigtigere, efterhånden som styringen af flere og flere samfundsforhold baseres på 

”evidensbaseret viden”.12 

 

Ud fra empiriske iagttagelser kan man opstille en foreløbig regel af typen ”karsefrø spirer, 

når der er vand til stede”. Denne induktive metode fører imidlertid ikke til en sikker slutning, 

fordi man ikke ved, om man har gjort alle observationer. Vand har flere tilstandsformer, og is 

får jo ikke frø til at spire. Iagttagelser, som kan gentages og bekræftes, gør det muligt at 

finde de videnskabelige problemer og opstille hypoteser, som har til formål at anvise logiske 

forklaringer på iagttagelserne. En hypotese er en kvalificeret forventning til, hvordan et 

forsøg vil falde ud. Hvis man har en tro på, at alkohol har en toksisk virkning på kimplanter, 

kunne en hypotese være, at spirernes længde aftager med stigende koncentration af ethanol 

i næringsvæsken. Ved en fremgangsmåde, der kaldes den hypotetisk-deduktive metode (jf. 

Karl Poppers kritiske rationalisme, se Sjöberg, 2005), undersøges hypotesen ved et 

kontrolleret forsøg. Man varierer i forsøget kun én faktor (alkoholkoncentration i 

karseforsøget), mens alle andre holdes konstante. Denne styrende eller uafhængige 

variabels betydning for en anden egenskab (den afhængige variabel, spirernes længde) 

undersøges. Vi sammenligner spiringsresultatet i petriskåle som tilføres ethanol med et 

kontrolforsøg, hvor skålen ikke får tilført ethanol. Alle andre kendte faktorer holdes 

konstante. Hvis resultaterne fra forsøget bekræfter hypotesen, befæster det en 

sammenhæng mellem alkoholkoncentration og frøspiring. Hvis forsøget ikke bekræfter 

hypotesen, kan det enten være forsøget eller hypotesen, der er noget galt med. Fordelen 

ved denne metode er, at man kan se en sammenhæng mellem påvirkning og virkning, og 

man er sikker på, hvilken faktor der afgjorde udfaldet af forsøget. Der opstår ny viden om en 

afgrænset del af virkeligheden ved det kontrollerede forsøg.  

 

Karse anvendes i dette forsøg som modelorganisme, for i virkeligheden er vi jo interesseret i 

ethanols virkning på humant væv. Ulempen ved at anvende andre organismer (planter, mus, 

rotter, grise, rhesusaber, celle- og vævskulturer) som modeller er, at det er vanskeligt at 

overføre resultaterne til mennesket. En kimplante reagerer måske anderledes på alkohol, 

end humant væv ville gøre. Kontroverserne herom minder om forskernes diskussion ved 

forskningsfronten, når ny viden skal indhentes. Det er alment dannende at blive bevidst om, 

at ny naturfaglig viden opstår som et samspil mellem teori, empiri, teknologi og ideer – 

forholdet mellem teori og observation er langtfra entydig, og der kan gå mange årtier, før 

der opstår konsensus om en videnskabelig teori (jf. Wegeners teori om kontinentaldrift13). Vi 

                                                      
12

 Se Gustavson (1998, s. 168-172) om samfundets videnskabeliggørelse.  
13

 Læs mere om kontinentaldrift på 
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Tektonik/kontinentaldrif
t , lokaliseret 11. september 2014 

http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Tektonik/kontinentaldrift
http://www.denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Geologi_og_kartografi/Tektonik/kontinentaldrift
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ser verden gennem vort sprogs begreber, vore teorier og forventninger. Men vore teorier og 

forventninger har også indflydelse på, hvilke fakta vi får øje på. De lovmæssigheder, vi slutter 

os til, er derfor ikke nødvendigvis hele sandheden. Ny erkendelse kan føre til, at en teori 

mister sin forklaringsværdi. En ny og bedre teori må da opstilles. Den skal både forklare de 

hidtil kendte fænomener, og den skal kunne forklare de nye observationer, der ikke kunne 

forklares af den gamle teori. De naturvidenskabelige metoder til erkendelse tegner et billede 

af verden, der kommer nærmere og nærmere til sandheden. 

Vilde problemer er komplekse og uberegnelige engangsfænomener 

Menneskets adfærd vrimler med såkaldt vilde problemer, mens den fysisk-kemiske verden 

ofte består af såkaldt tamme problemer. Spiringsforsøget er dog relativt overskueligt, 

kontrollerbart og ”tamt”. De let tolkelige årsagssammenhænge befinder sig især i ”den 

tamme zone”, mens de svært tolkelige spirer frem i ”den vilde zone”. Processer i den 

levende natur er ikke strengt lovbestemte.  

 

”En anden måde at udtrykke dette på er at sige, at livsverdenens former er 

underbestemt af de fysiske love. Som alt andet i verden må også livsprocesserne rette 

sig efter fysikkens love, men disse love kan overholdes på mange måder, og hvilke af 

disse måder der faktisk realiseres i verden, kan lovene ikke ’vide’ noget om. Den 

biologiske verden er altså i den forstand underbestemt af de fysiske love. De fysiske 

love kan anskues som indskrænkninger af ’friheden’ (…), men indskrænkningerne 

efterlader stadig utallige muligheder åbne. Livets opståen hverken trodser fysikkens 

love eller dikteres af dem” (Hoffmeyer, 2012, s. 19-20 ). 

 

Undersøgelse af årsag-virknings-forhold i økosystemer og i psykologisk-sociale systemer er 

absolut vilde problemer, fordi de semiotiske relationer varierer uendeligt og uforudsigeligt.  

Neurobiologiens indsigter viser, at det i individets indre tegnprocesser er højst usandsynligt, 

at nøjagtig den samme tilstand optræder to gange: Enhver bevidsthedstilstand er et 

engangsfænomen, og selv små ændringer i begyndelsesbetingelserne kan føre til store 

forskelle i slutresultatet. Hjernens kognitive kapacitet kan ikke udledes fra det fysisk-kemiske 

niveau, fra det cellulære niveau eller fra det rent neurofysiologiske niveau. Resultatet af 

samspillet mellem elementerne er uendeligt mere omfattende end summen af delene. Det 

er en uhyre kompleks materialitet, der skaber fænomener, der unddrager sig beregnelighed 

og forudsigelighed. Antallet af tilstandsmuligheder er uendelig stort, fordi antallet af mulige 

synapseforbindelser og deres værdier er uendeligt variable.14
 Desuden har evolutionen tillagt 

uforudsigelighed en positiv selektionsværdi i form af den instans, vi betegner den frie vilje. 

                                                      
14

 En kort indføring i hjernens biologi og læring findes hos Gerlach (2007) og Schilhab og Steffensen (2007).  
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Derfor er konklusioner fra kontrollerede forsøg på psykologiske, pædagogiske og sociale 

fænomener meget problematiske.  

Epidemiologiske undersøgelser går ud på, at man fx måler sundhedsudviklingen i en 

befolkningsgruppe, som er udsat for en bestemt påvirkning. Denne hyppighed sammenlignes 

med sundhedsudviklingen i en anden gruppe, kontrolgruppen, som ikke udsættes for den 

pågældende påvirkning. Hvis sundhedsudviklingen er ringere i den første gruppe end i 

kontrolgruppen, kan man slutte, at påvirkningen muligvis kan være årsag til den ringere 

sundhed. En epidemiologisk undersøgelse afspejler en samtidig variation mellem levevilkår 

og sundhed, som findes i det virkelige liv. Men samvariation er ikke det samme som 

årsagssammenhæng. Årsagen kan være andre, upåagtede faktorer, som påvirker 

sundhedstilstanden. Når naturvidenskabelige metoder overføres til komplekse områder som 

grundlag for forskning, sker der en forskydning i troværdighed og validitet. De 

naturvidenskabelige metoders formål er at begrænse det subjektive, det tilfældige og det 

normative. Formålet er som regel at skabe klarhed og sikkerhed om naturvidenskabelige 

fænomener fra fysisk-kemisk niveau til organismeniveau. Men for at forstå liv må det 

beskrives på alle niveauer, fra tamme problemer til vilde problemer, fra det molekylære 

niveau over celleorganeller, celler, væv, organer, organsystemer, krop, sociale grupper, 

population, økosystem og til det kognitive niveau, herunder også dannelse af mentale 

forestillinger om samfundsindretning. Det er misbrug af metodernes troværdighed ukritisk 

at overføre tillid til rene naturvidenskabelige metoder til fx socialpsykologiske fænomener, 

hvor de rene metoder ikke er gyldige.15 

Kravene til det randomiserede kontrollerede forsøg er som regel 

ugennemførlige 

I socialpsykologiske og samfundsmæssige sammenhænge kan man alligevel ønske at 

analysere forholdet mellem indsats og virkning i forventning om, at der er en direkte og 

stabil sammenhæng mellem årsag og virkning. I et såkaldt randomiseret kontrolleret forsøg16 

er forsøgspersoner fordelt på grupper ved lodtrækning.  

 

”Det klassiske design omfatter etablering af en indsatsgruppe, som udsættes for 

interventionen, og en kontrolgruppe, der ikke udsættes for intervention. 

Effektevalueringen fokuserer på forandringer i indsatsgruppen før og efter 

interventionen, som derefter sammenlignes med graden af forandring i 

                                                      
15

 Se Steffensen (2007). 
16

 I USA har undervisningsministeriet ligefrem udnævnt det randomiserede kontrollerede forsøg til ”Golden 
Standard” (Krogstrup, 2011). 
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kontrolgruppen. Hvis forandringen er større i indsatsgruppen end i kontrolgruppen, vil 

evaluator henføre dette til virkningen af indsatsen” (Krogstrup, 2011, s. 25). 

 

En lodtrækning sørger for en ligelig fordeling af faktorer, der indvirker på resultatet, så 

indsatsgruppe og kontrolgruppe bliver sammenlignelige. Der skal være mange 

forsøgspersoner i både indsatsgruppen og i kontrolgruppen, ofte flere tusinde, for at 

neutralisere forskelle i IQ-sammensætning og i social, økonomisk og kulturel baggrund. For 

at minimere de ubevidste forventninger, der måtte spille ind, må forsøgspersoner og 

kontrolpersoner ikke vide, hvilken gruppe de tilhører, forsøget er ”blindet”, og de må heller 

ikke kende formålet med eksperimentet. Det gælder i princippet også de personer, der 

udfører indsatsen. Forsøget må ideelt set være ”dobbeltblindet”, fordi indsatspersoner i 

deres adfærd i afgørende grad kan påvirke forsøgsresultatet med bevidste og ubevidste 

tegn. Og eksperimentets resultat må opgøres af evaluatorer, der ikke kender til forsøget og 

heller ikke kender til, hvem der er forsøgsperson, og hvem der er kontrolperson. Resultatet 

opgøres ved registrering af forandringer i udvalgte parametre før og efter interventionen. 

Resultatet bliver helt upålideligt, når det ikke er indsatsfaktoren, der toner resultatet, men 

aktørernes ildhu, der gør udslaget. Endelig er måletidspunktet problematisk. Korttidseffekt 

er ikke det samme som langtidseffekt, hvor mange variable kan have haft samspilseffekt på 

resultatet. Et særskilt problem er, at end ikke evidensbaseret viden er meget værd, hvis man 

ikke også har evidensbaseret viden om, hvordan den implementeres. Og det er også et vildt 

problem. 

 

Men disse hypotetisk-deduktive undersøgelser er ikke altid blindede. Ydre fokus på en 

undersøgelses udfald – som fx mediereportager – vil forfalske en sammenhæng mellem 

indsats og virkning, idet livsytringer, der observeres, ændrer sig, blot fordi de bliver 

observeret. Præstationsresultater vil enten blive vurderet som en succes eller som fejlslagne 

og ved offentliggørelse udløse stolthed eller ærgrelse. Viden om offentliggørelse ændrer 

drivkraften. Ændringer og variation har i sig selv effekt på aktørerne, og det, man da måler, 

er en effekt af et forfejlet forsøgsdesign og ikke en effekt af den specifikke indsats. Når en 

forsøgsiagttager placeres synligt i semiosfæren, påvirker iagttageren feltet af tegn og 

begynder uundgåeligt også at registrere sin egen indflydelse på feltet. Aktørernes 

forudindtagne forventninger til effekten og følelsen af at være udvalgt og derfor særlig 

værdsat spiller en stor rolle. Den utilsigtede relation mellem forsøgsadministratorer, 

indsatspersoner, testpersoner og ydre opmærksomhed undergraver forsøgsdesignet. Det er 

derfor umuligt at vurdere, om resultatet i virkeligheden bekræfter hypotesen.  
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Naturlove bestemmer ikke alt 

Fordelen ved det klassiske kontrolforsøg er, at man (tror, at man) kan se en sammenhæng 

mellem årsag og virkning, mellem påvirkning og resultat. Man ved, hvilken faktor der 

afgjorde udfaldet af forsøget, hvis alle fejlkilder er elimineret. Man erhverver viden om en 

afgrænset del af virkeligheden. Det er objektiv videnskabelig viden. Det er en form for 

sandhed. Problemet er blot, at forskning i vilde problemer er uhyre svær at gennemføre i 

praksis og resultaterne tilsvarende tvivlsomme. I hvilket omfang kan effekten faktisk 

tilskrives selve påvirkningen? Kan iagttagelserne gentages og bekræftes under forskellige 

betingelser med andre aktører i en anden kulturel sammenhæng? Er resultatet universelt, 

eller er resultatet kun gyldigt på tid og sted? Tid ændrer samtlige variable i den sociale 

virkelighed, og påvirkningen kan aldrig være hel identisk. Ingen videnskabelig indsigt eller 

viden er absolut. Kun hvis resultaterne fra gentagelse af forsøget med andre aktører 

konsekvent peger i samme retning, kan man hævde, at det er universelt gældende. 

 

Indsigt i naturvidenskabelige erkendelsesmetoder og deres begrænsninger, især ved 

anvendelse på vilde problemer, er central for naturfaglig dannelse. Styringen af flere og flere 

samfundsforhold baseres på ”evidensbaseret viden”. Det er derfor vigtigt at vide, at det 

randomiserede, kontrollerede forsøg ikke kan anvendes på komplicerede biologiske, 

psykologiske, sociale og kulturelle fænomener, medmindre der er tale om korrekt udførte 

storskalaforsøg. Selv da er der aldrig tale om sikker effekt, kun sandsynlig effekt. Sandsynlig 

effekt udtrykker, at en bestemt indsats med en bestemt sandsynlighed vil give en effekt af 

en vis størrelse, men det hænder også, at effekten helt udebliver eller er modsat 

forventningen. Som naturfagligt dannet bør det nærmest være en refleks at reagere med 

tvivl og kritisk opposition. Der er forskel på at tro på, at intet i denne verden kan trodse 

naturlovene, og så at tro på, at naturlovene bestemmer alt (Hoffmeyer, 2012).  

Målet for naturfaglig dannelse er selvstændig dømmekraft 

Naturfagslæreren lærer fra sig ved, i levende vekselvirkning med eleven, at vise, hvordan 

noget kan gøres, eller ved at fremvise en usynlig verden gennem fx at fortælle. 

Naturfagslæreren lærer fra sig ved på elevens vegne at spørge åbent og udfordrende for at 

få eleven til at søge efter begrundede svar på sammenhænge, der tilsyneladende er 

usammenhængende. Elevens svar bør være uforudsigeligt – det forudsigelige svar kommer, 

når læreren kender svaret, og eleven ved, at læreren kender det rigtige svar, og eleven 

prøver at gætte sig til, hvad læreren vil høre, og ved, at læreren ønsker netop dette 

papegøjesvar (Elstgeest, 2009).  Og naturfagslæreren lærer fra sig ved at opfordre til at 

handle selv på en eller anden (ny) måde eller finde en (ny) selvstændig mening med noget. 

Det er en opfordring til en fri og selvstændig dannelsesproces. Ved at sammenholde tidligere 
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erfaringer med nye erfaringer konstruerer eleven et nyt forståelsesniveau. Denne 

fremvisende, spørgende og opfordrende undervisning i naturfag formgiver en 

dannelsesproces, der anerkender elevens ret at lære at handle og tænke selv ud fra synlige 

etiske normer og værdier, der kan diskuteres frit (Dysthe, 1997).   

 

Når læreren træder ind i rollen som klasseleder, må han selvfølgelig bruge rollen i det åbne 

samfunds og naturfagenes ånd, hvor der er ubetinget ret til tvivl, kritik og refleksion. 

Tendensen til at udøve magt og monopolisere sandheden hører ikke hjemme hverken i 

naturfag eller i en demokratisk skole, der har som mål at uddanne indrestyrede, myndige og 

innovative unge. Men det er et paradoks, at mennesket skal dannes til at tænke selvstændigt 

og opdrages til at bruge sin frie dømmekraft:  

 

”Myndighed er først og fremmest evnen, viljen og modet til at ville bruge sin frie 

dømmekraft. Myndiggørelse er at blive dannet til at kunne tænke og tale selv uden at 

være afhængig af andres bemyndigelse. Men det forudsætter, at man har lært at 

’bruge sin forstand uden den andens ledelse’. Dette udgangspunkt – at mennesket 

først skal lære at tænke frit – kaster pædagogikken ud i et paradoks, som består i, 

hvordan man gennem ydre indvirkning og henvendelse kan bringe et menneske til ikke 

at lade sig bestemme af ydre henvendelser. I pædagogiske processer er barnet 

grundlæggende afhængigt. Enten af sine forældre, pædagoger eller lærere. Men målet 

for denne ’pædagogiske afhængighed’ er dybest set uafhængighed. Men kan man 

gennem afhængighed opdrage til uafhængighed?” (Oettingen, 2010, s. 34-38). 

 

Det er pædagogisk selvmodsigende at fremelske elevens frie dømmekraft gennem 

”tvangsdannelse”, dvs. en opdragelses insisterende, vedvarende opfordringer til at tænke og 

handle selvstændigt. Læreren må som konsekvens handle på en måde, så hans handlinger 

ikke kommer til at bestemme over elevens dømmekraft.  

Opsummering 

Vi har en naturlig tilbøjelighed til at være traditionsstyrede og gruppestyrede flokvæsner 

med en ubevidst trang til tilpasning og gruppeaccept. At stræbe efter uafhængighed og 

individuel ytringsfrihed er bestemt ikke nogen selvfølgelig naturlov. Det er en konsekvens af 

en kulturs bevidste prioritering af den frie tankes værdi og af en viden, der bygger på logisk 

og empirisk efterprøvning af tankers holdbarhed og almene gyldighed. Naturvidenskab 

bygger på værdier, der skal læres. De er ikke givne på forhånd. At fastholde naturfagenes 

normative grundlag kræver en bevidst indsats, der grundlæggende må bygge på 

forestillingen om, at naturen kan forklares uden myter, og at naturvidenskabelige metoder 
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er de mest pålidelige erkendelsesmåder. Et dannet menneske har forstået den kritisk-

rationelle efterprøvnings tankegang og metode og er åben for en livslang tilegnelse af nye 

erkendelser til fordel for det gode liv med og for andre og for en retfærdig samfundsorden. 

Dannelse består ikke i at bekræfte et bestemt traditionssamfund, men i at kunne lytte, 

reflektere, kritisere systematisk-konstruktivt med respekt for empirien samt diskutere og 

handle selvstændigt i praksisfællesskaber.  

Naturfagslæreren er værdiformidler og forpligtet på, at eleverne dannes til aktive 

medborgere i et demokratisk samfund. Men kravet rummer et paradoks, for hvordan kan 

man gennem undervisning forme en elev frem mod et autonomt individ, der ikke lader sig 

diktere af ydre påvirkning, men selvstændigt og kritisk forholder sig til samfundets 

udfordringer? En dannet person indtræder pr. automatik i kritisk-konstruktiv opposition. 

Eleverne skal altså både lære bestemte kundskaber og færdigheder og at modsætte sig blind 

ydre styring. Dannelsen indebærer såvel viden om et område som bevidste værdikriterier 

for, hvordan, hvornår og til hvad man vil anvende denne viden. Til denne dannelsesproces er 

netop naturfagenes arbejdsmetoder velegnede. De minder på mange måder om ideale 

demokratiske beslutningsprocesser. Påstande accepteres ikke, de skal underbygges med 

argumenter. Den naturfaglige hypotesedannelse, indsamling og tolkning af data – med alle 

de erkendelsesteoretiske forbehold man kan tage hertil – samt forhandlingen om 

anvendelsen er netop modsætningen til den blinde accept af traditionssamfundets normer 

og sandheder.  

Naturvidenskaben har ingen ”sande” svar på, hvordan resultaterne skal anvendes. Etiske 

grundholdninger og valg af værdier hentes uden for naturvidenskaben, i filosofi, idéhistorie 

og religion. Det enkelte menneske må selv træffe beslutninger i eksistentielle spørgsmål om, 

hvilke handlinger der skaber identitet og mening.  

”Man kan ikke tage stilling alene ud fra naturvidenskabelig indsigt. Man kan heller ikke tage 

stilling alene ud fra holdninger. Holdning må udspringe af en vis viden om de aktuelle 

sagsforhold” (Sjöberg, 2005). 

Det stiller krav om faglig forståelse, aktiv involvering og frisindet dialog om værdiafklaring. 

Naturfagene kan bidrage til en meget bredere tilværelsesoplysning end blot at være et 

nytteorienteret bidrag til teknologiudviklingen og samfundsøkonomien. Undervisningen 

bliver reduktionistisk, hvis den kun fokuserer på viden om naturvidenskabelige og tekniske 

fænomener. God naturfagsundervisning er fri, helhedsorienteret og sammenhængs- og 

meningssøgende. 

Dannelsesbegrebet er kultur- og tidsafhængigt. Dannelse er en identitet, der tilegnes 

gennem opvækstens lege, erfaringer, opdragelse og undervisning. Naturfaglige kundskaber 

er udtryk for en empirisk funderet indsigt i årsagssammenhænge i naturen. Naturfagene skal 

lære eleverne at kende forskel på facts og holdning og at benævne og kritisere det, de selv 

betragter som det moralsk onde, og fagene skal sigte mod at lære eleven om 
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naturvidenskabelige undersøgelsesmetoder, erkendelser og afledte teknologier. Under 

drøftelsen af alkohols sociale skadevirkninger er det ikke naturfagets opgave at være 

normativt og give anvisninger på handlinger, men det er i fagets ånd at give eleverne 

mulighed for at diskutere forskellige natur- og menneskesyn og tænke frit. Naturfaglig 

dannelse er ikke det samme som beherskelse af leksikalske og tekniske færdigheder. 

Anvendelse af naturvidenskabelige resultater til teknologi og udvikling bør ikke ske uden en 

værdimæssig tilværelsesoplysning. Naturfaglig dannelse handler om indsigt i 

naturvidenskabelige erkendelsesmåder og evnen til at anvende viden om menneskets 

indfældethed i naturen til at mestre fremtidens udfordringer i demokratiske fællesskaber.  

Refleksionsspørgsmål 

1. Menneskets indre forestillingsverden er hverken bundet til øjeblikket eller til 

virkeligheden. Den kan bevæge sig frem og tilbage i tiden, rundt i forskellige 

idéverdener og ud af og ind i virkeligheden. Hvad har det betydet for menneskets 

forestillinger om naturen? 

2. Hvilket menneskesyn ligger bag udsagnet om, at dannelse altid har til formål at løsne 

barnet fra afhængigheden af de voksne og gøre det til et frit, uafhængigt menneske 

med evne til selvstændigt at begribe verden, finde det meningsfulde i verden og 

håndtere verden? Er du enig? 

3. Spiringsforsøgets sværhedsgrad kan tilpasses alle niveauer fra børnehaveklasse til 

gymnasiet og erhvervsskolerne. Foreslå nogle forsøg på de forskellige trin. 

4. Graden af vedholdenhed og opmærksomhed betyder mere for livsdueligheden som 

voksen end intelligens og socialklasse. Diskuter, under hvilke vilkår 

opmærksomheden fokuseres optimalt, og hvilke konsekvenser det bør få for 

undervisningen i naturfag. 

5. ”Det meningsfulde liv består i at tilhøre eller tjene noget, man tror, er større end en 

selv ...”. Er du enig i dette synspunkt, og hvilken betydning kan det have for 

naturfagsdidaktikken? 

6. Hvilke naturfaglige begreber er vigtige for forståelsen af næste generations 

udfordringer? Har vi brug for en begrebskanon? 

7. Hvordan kan man argumentere for, at kendskab til ”de ti største naturfaglige 

erkendelser” hører med til almen dannelse? 

8. Find eksempler på samtidig variation mellem levevilkår og sundhed, og diskuter 

muligheden for upåagtede årsager til samvariationen. 

9. Diskuter kravene til design af et kontrolleret eksperiment for at finde frem til 

effektive metoder i naturfagsundervisningen. 
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10. Diskuter, hvordan man gennem naturfagsundervisning kan forme en elev frem mod 

et autonomt individ, der ikke lader sig diktere af ydre påvirkning, men som 

selvstændigt, kritisk og deltagende forholder sig til samfundets udfordringer. 
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