NaturFAGSmÆlk
Lærervejledning

Indhold

Projektet er et IBSE inspireret
undervisningsforløb i samarbejde
med Naturmælk. Det tager
udgangspunkt i naturfag på et C-niveau på Socialog sundhedsassistentuddannelsen. Projektet er
opbygget som en læringsplatform for social- og
sundhedsassistenter, hvor naturfag er koblet
sammen med sundhed.
Det er et e-læringsbaseret undervisningsforløb,
som veksler mellem film, opgaver, teori og nogle
indbyggede klassebaserede refleksionsseancer.
Undervisningsforløbet er desuden opbygget så
primært udskolingsklasser vil kunne udvælge i
undervisningsmaterialet alt efter klassens behov
og ud fra Fælles Mål. Undervisningsforløbet
arbejder med mikroorganismer, hygiejne og
næringsstoffer.
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Introduktion til UV-forløb
Med afsæt i IBSE metoden skal dette
undervisningsforløb udvikle elevernes evne til både
selvstændigt og ud fra individuelle forudsætninger,
at arbejde undersøgende, eksperimenterende og
problemorienteret i naturfagsundervisningen.
Udgangspunktet er at anvende noget fra
hverdagen, som er sundhedsmæssigt relevant.
Derfor faldt valget på mælk, mælkens
indholdsstoffer og fantastiske forvandlingsmuligheder, som præsenteres i et spændende og
afvekslingsrigt mix af film, opgaver, animationer og
portfolio. I en didaktisk læringscirkel udviklet af
undervisere fra Social- og sundhedsskolen SYD,
Aabenraa, guides eleverne rundt i emner som
mikroorganismer, vækstbetingelser, pH, mælkens
næringsstoffer og hygiejne.

Formålet med forløbet er, at eleverne skal:
-

Undre sig
Formulere spørgsmål
Opstille hypoteser
Udvælge og gennemføre eksperimentelt
arbejde
Indsamle og vurdere relevant data
Formulere resultater
Reformulere undersøgelse og foretage
justeringer
Formidle arbejdsprocessen og resultatet
Konkludere, validere og perspektivere
resultatet i forhold til den opnåede viden
samt anvendelse i forhold til sundhed og
sygdom.

 Se mere på Astra.dk

Den gode idé

[Film] Louise Gerber
Pedersen, sygeplejerske og
underviser fra Social- og
Sundheds skolen SYD i
Aabenraa, fortæller om,
hvordan de fik idéen til deres
undervisningsforløb.
Varighed 1:44 min
YouTube (HD)

YouTube (HD)
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Rammerne for forløbet
Inquiry-Based Science Education (IBSE)
Undervisningstilgangen bygger på Inquiry-Based
Science Education (IBSE). IBSE, er på dansk blevet
oversat til en deltagerstyret, problem- og
undersøgelsesbaseret undervisningsmetode.

Uddannelse
Forløbet er tilrettelagt for social- og
sundhedsassistentelever, som skal opnå et C-niveau i
naturfag, da det er kompetencegivende til de
videregående mellemlange uddannelser. Men forløbet
kan i en tilpasset og differentieret udgave anvendes på
mellemtrinnet i natur/teknik og hjemkundskab samt i
overbygningen på 7., 8. eller 9. klassetrin, som en del
af fysik/kemi- og/eller biologi-undervisningen samt i
dele af STX og HTX.

IBSE tilgangen lægger stor vægt på elevernes
hypotesedannelse og italesættelse af egne idéer
samtidig med vægtningen af en større grad af
selvstændighed i elevernes praktiske arbejde. På den
måde går IBSE ind og støtter elevens lyst til at stille
spørgsmål, lave undersøgelser og arbejde
eksperimenterende med afprøvning af hypoteser.
Den hypotetiske tankegang har for social- og
sundhedsassistenteleverne en stor overførelsesværdi i
deres praktiske arbejde. Her kobler de deres
observationer, teori og refleksioner sammen. Dette
fører til hypoteser om menneskers sundheds- og
sygdomsmæssige tilstand og problemer.

Varighed af forløbet
Forløbet er tilrettelagt til 9
undervisningslektioner á 45 minutter. Forløbet
kan planlægges som net-baseret undervisning,
hvor eleven derhjemme kan lave forsøget
”Fremstilling af den bedste hjemmelavede
tykmælk”. Afhængigt af de individuelle
læringsforudsætninger er der rig mulighed for
tilegnelse af viden og til at bruge tid til portfolio
og at teste sig selv i læringscirklen. Det vil sige,
der kan arbejdes hjemme, på skolen og på alle
tider af døgnet.
Det er underviserens opgave at reflektere med
eleverne enten klassebaseret eller net-baseret fx via
Skype, facetime etc.. Det vil være en gevinst at besøge
Naturmælk eller et andet produktionssted.

[Figur 1] IBSE læringscirkel
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Mål for Naturfag på Erhvervsuddannelser for
Social- og sundhedsassistenter
Følgende mål for naturfag på et C-niveau opfyldes:

[Foto] Elever i gruppearbejde

Pædagogisk metode
Inspireret af Hiim og Hippes didaktiske relationsmodel og Kolbs læringscirkel, er der taget afsæt i en
cirkulær tilgang og udarbejdet en 3-delt didaktisk
læringscirkel. ”citat fra lærergruppen”
Forforståelsesfasen er vægtet, som forudsætning for
hypotesedannelsen. I læringscirklen tilgodeses
elevernes forskellige læringsforudsætninger samt
læringstilgange ved cirkularitet, differentiering og
mulighed for gentagelser.

 Anvende naturfaglige modeller, opstille og
vurdere sådanne modeller
 Anvende matematik som redskab til at danne
modeller, der beskriver naturvidenskabelige
fænomener og problemstillinger
 Forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt
arbejde og opnå selvstændig og undersøgende
adfærd i forbindelse med dette
 Planlægge, gennemføre og vurdere
eksperimentelt arbejde med anvendelse af
laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr
 Omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i
forbindelse med eksperimentelt arbejde og
begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder
sikkerhed og risikomomenter
 Forholde sig kritisk til naturfaglige og
erhvervsfaglige problemstillinger, herunder at
identificere de naturvidenskabelige og
matematiske elementer i fremstilling og
argumentation
 Udvælge, anvende og vurdere relevante itværktøjer til fx simulering, informationssøgningog behandling, databehandling og præsentation
 Dokumentere det naturfaglige arbejde gennem
at registrere og efterbehandle data og
iagttagelser samt beskrive eksperimenter
 Formidle og perspektivere den opnåede
naturfaglige viden.
Centrale faglige begreber

[Figur 2] Læringscirkel fra NaturFAGSmælk

Forløbet er tiltænkt så eleven hurtigt kan skabe sig et
overblik over læringsforløbet ud fra læringscirklen i
NaturFAGSmælk. Der arbejdes med refleksivitet,
undren og hypotesedannelse med udgangspunkt i den
naturvidenskabelige IBSE model (Figur 1). Der veksles
mellem fælles klasseundervisning, individuelt og
gruppearbejde, på et eksperimentelt niveau.

 Mikroorganismer
 Vækstbetingelser (pH, med/uden ilt, temperatur,
næring, vand)
 Eksponentiel vækst og logaritmeskala
 Virulens og patogenitet
 Desinfektion og sterilisation samt de hygiejniske
principper
 Vitaminer og næringsstoffer
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Indhold og overblik
Undervisningen forløber over to sammenhængende
dage pga. forsøg over 24 timer.

Arbejdsspørgsmålet for dette forløb:
”Hvordan fremstilles den bedste hjemmelavede
tykmælk?”
Eleverne arbejder på en mulig løsning af fremstilling af
”den bedste hjemmelavede tykmælk” ved at skitsere
deres ingredienser og fremgangsmåde, som ligeledes
indeholder en materialeliste og evt.
forsøgsopstillinger. Dette kan foregå hjemme.

1. - 2. og 3. lektion - 1. del af læringscirklen
”Skabe et spørgsmålsfremmende læringsmiljø”: Kort
introduktion til undervisningsforløbet, hvor eleverne
informeres om gruppedannelse, tidsramme og
præsenteres for læringsplatformen NaturFAGSmælk.
Via film, forforsøg, opgaver og gennemgang af teori
tilegner eleverne sig viden til at kunne arbejde med
den eksperimentelle naturfaglige tilgang (IBSE).
Forforståelsen, der opnås i læringscirklens 1. del, er en
forudsætning for, at eleverne kan arbejde med
hypotesedannelsen.

I 4. og 5. lektion fremlægges gruppernes hypotese på
klassen. Underviseren etablerer sammenhæng mellem
den fornødne teori og praksis og hjælper eleverne til
refleksion over, hvilke faktorer de vil vurdere deres
tykmælk ud fra; så som pH, smag, lugt, udseende og
konsistens.
Underviseren fungerer her som vejleder og
sparringspartner ved at tilbyde eleverne faglig
diskussion og medvirke til refleksion.
Efter fremlæggelsen og respons har eleverne mulighed
for at tilrette deres hypotese, eventuelle tanker og
kommentarer fra klassen samt input fra underviser
kan indarbejdes.

(evt. 3.), 4. og 5. lektion - 2. del af
læringscirklen
”Hypotesedannelse og diskussion af test design”:
Eleverne formulerer spørgsmål til hypotesedannelse.
De skal i dette forløb arbejde med et åbent spørgsmål hvordan kan I fremstille tykmælk? –
I en 3-delt portfolio, som findes som pdf-fil,
dokumenterer eleverne deres eksperimentelle arbejde
og kan gemme det på egen computer.

[Foto] Fremstilling af egen tykmælk

 Se eksempel på portfolio
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portfolio. De afprøver om hypotesen holder. Smager
på de andres tykmælk. I plenum fremlægges om
hypotesen holder og hvorfor, eller hvorfor den ikke
holder. Og en vurdering af, hvad de ville gøre
anderledes næste gang de fremstiller tykmælk.
Der kan indbygges en elevbedømmelse i klassen
af ”den bedste hjemmelavede tykmælk”, hvor
eleverne smager og bedømmer hinandens tykmælk.
[Foto] Ingrediens til fremstilling af tykmælk

Eleverne er nu klar til at gå i gang med at fremstille
deres egen hjemmelavede tykmælk, ud fra den valgte
fremgangsmåde og valg af ingredienser, mængder,
temperatur etc. Eleverne opfordres til at filme, tage
billeder og notere deres proces, også med eventuelle
afvigelser og fejlkilder, f.eks. at de har glemt at afvente
nedkøling til en bestemt temperatur m.m.
Materialer til portfolio-opgaver

De indsamlede forsøgsdata dokumenteres i deres
portfolio, med de eventuelle justeringer. Husk kun at
ændre på en variabel af gangen. Har man tid, kan
forsøget laves flere gange eller derhjemme.
Eleverne skriver deres portfolio færdig med –
hypotese, arbejdsproces, resultater, løsninger mm..
Eleverne afleverer deres portfolio i elektronisk eller i
printet form efter aftale.

MATERIALELISTE (25 elever)
Mælkeprodukter:
Økologisk sødmælk – 5 l liter
Økologisk kærnemælk – 3 liter
Økologisk fløde – 3/4 liter
Evt. 1 liter færdig ABC-kultur til smagsprøve
[Foto] pH-værdier måles

Plastikbøtter / glas skåle
Husholdningsfilm
Plastikskeer til smagsprøver
Decilitermål
Termometer
pH-meter eller pH-stix
Gryder
Grydeske
Piskeris

6. og 7. lektion - slutningen af 2. del og 3. del
af læringscirklen

8.- 9. lektion - 3. del af læringscirklen
”Validering og konklusion”: Som afslutning på
undervisningsforløbet arbejder eleverne atter med
teorien samt overførelsesværdien, at kunne anvende
hypoteser i praksis. Derudover arbejder eleverne med
opgaver i mælkesyrebakteriernes vækst og
mikroorganismernes eksponentielle vækst.
Opsamling foregår på klassen, hvor især
sammenkoblingen af det eksperimentelle arbejde,
portfolio-opgaver og teori fra læringscirklen skal finde
sted.

”Undersøgelse/eksperimenter”: Eleverne tester deres
tykmælk ud fra forskellige faktorer beskrevet i deres
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Til sidst afslutter eleverne med en selvevaluering i
form af test. Portfolio og testen kan indgå i en
standpunktbedømmelse.
Besøg på Naturmælk som afslutning på forløb
”Validering af projektet”: Når holdet har fundet ”den
bedste hjemmelavede tykmælk” kan man evt. med

sine data besøge Naturmælk for af få valideret holdets
hypoteser og konklusion. Holder deres konklusion?
Fremstiller man tykmælk på Naturmælk ud fra nogle af
de samme konklusioner som holdet havde, og hvor
adskiller processen sig? Et andet mejeri ville også
kunne bruges, eller en mejerist kunne inviteres til
skolen.

Film fra forløbet – ”Tykmælk på læringscirklen”

[Film] Film fra afprøvning af forløbet på Social- og Sundhedsskolen SYD, Aabenraa. (3:19 min.)
YouTube (HD)
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IBSE tilgangen
læringscirklen ”Præsentation af hypotese”. Hypotesen
fremlægges på klassen til refleksion og diskussion.
Efterfølgende vurderes hypotesen ud fra de
fremkomne kommentarer. Dette kan udmøntes i at
det skriftlige forslag ændres eventuelt. Den følgende
arbejdsproces er herefter i tråd med den
naturvidenskabelige arbejdsmetode.

[Foto] Gruppe i gang med at formulere spørgsmål

Undervisningsforløbet er inspireret af IBSE tilgangen.
Der tages udgangspunkt i elevernes forforståelse og
erfaringer fra naturfagsundervisningen. IBSE er
kendetegnet ved en højere grad af deltagerrefleksion,
hvor eleverne i fællesskab diskuterer faglige
spørgsmål, lærer i praksisfællesskaber, og der er et
tydeligt samspil mellem hypotesedannelse og
praktisk/eksperimentelt arbejde og refleksion.
IBSE tilgangen adskiller sig fra mere ”traditionel”
naturfagsundervisning, hvor underviseren stiller
spørgsmålene, til spørgsmålene kommer fra
deltagerene. De spørgsmål der opstår, skal være
spørgsmål deltagerne ikke kender svar på i forvejen.
Deltagerne arbejder gruppevis med at formulere
hypoteser med udgangspunkt i disse spørgsmål.

I dette undervisningsforløb har det overordnede
spørgsmål været stillet af lærergruppen: ”hvordan kan
man fremstille tykmælk”. De undringsspørgsmål som
opstår hos deltagerne tager udgangspunkt i dette.
Eksempelsvis hvad er tykmælk? Hvordan er mælken
blevet tyk? Hvad har mikroorganismer med tykmælk
at gøre? Osv..
Erfaringer fra afprøvning af forløbet









[Foto] Fremstilling af egen tykmælk

Hypotesen skal gerne blive meget konkret, så
gruppens ræsonnement, diskussion og argumentation
bliver udmøntet i et skriftligt løsningsforslag. Det er
ligeledes vigtigt, at der bliver diskuteret et test-design i
denne fase. Dertil findes en Power Point skabelon i




Læring sker bedst for eleverne gennem
en undervisning, hvor de er aktivt
deltagende i flest mulige af
undervisningstilgangens faser
Elevernes motivation og engagement
udfordres, da de gøres ansvarlige for
formulering af spørgsmål og hypoteser ud
fra det overordnede spørgsmålet om
fremstilling af tykmælk og udvælgelse af
metoder og fremgangsmåde til
undersøgelse
Tilgangen er sprogligt udviklende, da
eleverne skal formulere mange tanker,
det kræver refleksion og bevidstgørelse
Eleverne får håndværks- og
laboratoriemæssigt udviklet deres
færdigheder igennem forløbet
Arbejde med portfolio og skriveprocessen
Selvevaluering og ansvarlighed for egen
læring
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Online platform
Til forløbet er der udviklet en e-læringsplatform, som
tager udgangspunkt i læringscirklen. Her kan de
studerende frit veksle mellem film, animationer, teori
og opgaver, hvilket tilgodeser elevernes forskellige
læringsforudsætninger samt læringstilgange.
Platformen giver mulighed for differentiering og
gentagelser.

Film og animationer
I E-læringprogrammet findes fire film:
- Mælkens vej fra ko til køledisk
- Mælkens indhold og bearbejdning
- Anvendelse af mælkesyrebakterier
- Mælkens betydning for et sundere liv

På e-læringsplatformen arbejder eleverne i tre faser,
inspireret af en IBSE tilgang: ”Hypotesedannelse”,
”undersøge og eksperimentere” samt ”validering og
konklusion”. Arbejdet giver eleverne en række
værktøjer til at arbejde med spørgsmålet ”Hvordan
fremstilles den bedste tykmælk?”
 Her finder du portalen

En række animationer viser og forklarer de faglige
begreber og fænomener. Man kan se filmene og
animationerne undervejs i forløbet og tilegne sig viden
om mikroorganismer, vækstbetingelser, pH mm.
Forslag til hvilke elementer af E-læringsportalen der
skal anvendes i de enkelte lektioner fremgår af
afsnittet ”Indhold og overblik” i denne
lærervejledning.
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Det uformelle læringssted
Naturmælk A.m.b.a. er et mindre, selvstændigt
økologisk andelsmejeri, beliggende i Sønderjylland.

Man kommer med rundt på mejeriet og får fortalt,
hvordan de forskellige typer af mælkeprodukter
fremstilles .

Naturmælk er et lille, selvstændigt andelsmejeri, der
udelukkende indvejer og forarbejder økologisk mælk.
Naturmælk har et meget tæt samarbejde mellem
landmænd og mejerifolk. Målet er at fremstille sunde
og velsmagende produkter på naturens præmisser.
Eventyret om det økologiske mejeri
NATURMÆLK
Der var engang, nærmere betegnet i 1987, flere
landmænd begyndte at omlægge deres produktion til
økologisk brug, hvilket betød, at deres malkekvæg
skulle være økologiske inden, der var gået 5 år.
Det var svært at få en aftale i hus med de eksisterende
mejerier. De drømte derfor om at stifte NATURMÆLK,
et lille selvstændigt økologisk andelsmejeri, hvis
arbejdsfilosofi bygger på følgende indianske
læresætning: " Vi har ikke arvet jorden efter vore
fædre, men lånt den af vore børn.".

Lige som med smagen, går vi heller aldrig på
kompromis med naturen, og vi arbejder hårdt
for, at de kommende generationer får mulighed
for at nyde den sunde og naturlige smag af
Danmark – NATURMÆLK!
(kilde. Den sunde og naturlige smag af Danmark).

Mejeribesøg
Man kan besøge Naturmælk andels mejeri og få en
oplevelse for alle sanser.

 Se mere på naturmaelk.dk
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Sammenfatning og perspektivering
”Mælk og mikroorganismer”
Hvad har mælk og mikroorganismer med hinanden at
gøre?- og hvad har det med den naturvidenskabelige
IBSE tilgang at gøre?
Med udgangspunkt i mælk, mælkens indholdsstoffer,
bearbejdning og opbevaring, får eleverne til opgave at
opstille hypoteser på ”hvordan fremstilles den bedste
hjemmelavede tykmælk?”
Eleverne introduceres på forsiden af elæringsplatformen via en kort tekst (1. Introduktion)
samt en film (2. Film), til undervisningsforløbets form
og indhold. Læringscirklen (3. Læringscirkel) giver
eleverne et visuelt overblik over arbejdsprocesserne.
På sitet naturfagsmælk.dk gennemgås tre
hovedemner: mikroorganismer, hygiejne og
næringsstoffer.
Den e-læringsbaserede læringscirkel giver eleven
mulighed for at studere alene, derhjemme og giver
muligheder for at gentage, indtil de har forstået
teorien. Forløbet giver også mulighed for
gruppearbejde.
Udover de fagfaglige mål er målet også at arbejde
naturvidenskabeligt, undersøgende og eksperimentelt
inden for sundhedsperspektivet.
Hypoteserne sammenlignes med de udførte forsøg,
måske med 1-2 varianter og bearbejdes. Elevernes
erfaringer, refleksioner og vurderinger bruges i en
fælles (visuel) gennemgang, og de smager på
hinandens tykmælk.
Der sættes fokus på den naturvidenskabelige
arbejdstilgang IBSE som et led i at styrke elevernes
forståelse af sammenhængen mellem teori og praksis,
fag og hverdag samt sundhed og dermed koblingen til

også at arbejde med hypoteser i andre
sammenhænge.
For elevgruppen på Social- og Sundhedsskolen SYD,
Aabenraa, drejer det sig om, at koble teorien til en
praksisnær hverdag, hvor assistenterne arbejder med
syge mennesker. Her kan viden, observation og
refleksion medføre hypoteser, der kan handles ud fra i
forhold til patienten og patientens sundhed.
Undervisningsforløbet er bygget op omkring Naturfag
på C-niveau på Erhvervs- og ungdomsuddannelsen for
Social- og sundhedsassistenter, men kan med fordel
tilpasses Folkeskolens formål og mål for fagene
Natur/teknik, Fysik/kemi og Hjemkundskab samt indgå
i C-niveauet i på STX og HTX.

• At øge elevernes begejstring for
naturvidenskab og det eksperimentelle
arbejde i et sundhedsfagligt perspektiv
• At øge elevernes teoretiske viden om
mikroorganismer, hygiejne og
næringsstoffer
• At alle elever, uanset deres kulturelle
baggrund, øger deres viden om mælk,
mælkeprodukters næringsstoffer,
vitaminer og gavnlige mikroorganismer
• At styrke elevernes læring gennem en Elæringsplatform, hvor de selv kan
bestemme tempo og hvor der også er
lærerstyret undervisning plus
differentieret undervisning og
selvevaluering via test
• At eleverne øger deres forståelse for og
deres erfaring med en
naturvidenskabelig tilgang (IBSE).

At der skal sikres en velfungerende
forsyning og betjening af kunderne, samt
en i forhold til de miljømæssige og
økonomiske ressourcer hensigtsmæssig
drift.
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