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Om bedste undervisningspraksis i naturfagene kan identificeres som et generelt og gyldigt 
forhold for alle er yderst tvivlsomt, men en nordjydsk lærergruppe har udviklet nogle 
undervisningssekvenser med elementer af god praksis, som meget vel kunne kandidere til 
betegnelsen ”best practice”. Martin Sloth Andersen og hans naturfagskolleger på 
Karensmindeskolen i Støvring har gennem bl.a. et fælles læseplanssamarbejde opbygget 
en markant naturfagskultur på skolen. 
 
Projektet ”Naturfag på kryds og tværs”, som bla. afføder denne artikel, har som formål at 
identificere og karakterisere elementer af god praksis fra dansk naturfagsundervisning. 
”Elementer af god praksis” finder man mange af i Støvring, men hvad er det egentlig der 
gør en bestemt lektion til god undervisning? I det følgende illustreres og karakteriseres 
eksempler på gode undervisningssekvenser fra Martin S. Andersens lektion ”krible-krable 
mini-zoo” i 2a på Karensmindeskolen i Støvring.   
 
Dialogisk undervisning 
Mange er i dag enige om at, dialogisk undervisning er centralt for elevens mulighed for at 
lære og tilegne sig et bestemt stof (Mortimer 2003, Dolin 2001, Dysthe 1995). 
Læringspotentialet i en given undervisning er derfor stærkt knyttet sammen med lærerens 
evne til at henvende sig til eleven, indfange de impulser som angiver elevens tanker og 
ståsted, men også at lade eleven ytre sig og give sin mening om et givent forhold til kende. 
Martin S. Andersen bedriver dialogisk undervisning. En undervisning man kunne fristes til 
at kalde ”spørgsmålsundervisning”. Han genererer med sine spørgsmål kognitiv aktivitet 
hos eleven, og nysgerrighed skabes. Nysgerrigheden giver anledning til 
hypotesedannelse. Hypoteserne bliver foldet ud, og Martin leder på næsten sokratisk vis 
klassen nærmere en falsificering af nogle af hypoteserne og befæstelse af andre. Det er 
en svær balancegang, som kræver en oplagt lærer, der evner at indfange de impulser fra 
klassen, som fører klassens ”fælles erkendelsesproces” videre mod målet uden at lade 
evt. ”forkerte impulser” fremstå som forkerte, og måske netop bruge de forkerte svar 
konstruktivt (Dolin 2001).  
 
Et eksempel på en sådan sekvens er situationen 
 i starten af en time, hvor en dreng har fundet et  
stykke vokstavle fra en bistade og tager det med  
til undervisningen, for at spørge Martin om hvad  
det er for noget. I stedet for kort at fortælle eleven  
hvad det er, ”tøjler” Martin sin viden og laver  
undervisning ud af episoden. Han spørger 
klassen, hvad det er, og hvem de tror har lavet 
sådan noget. Nogle skyder på hvepse og nogle på 
bier og nogle på noget andet. Alle bud modtages 
med interesse og kommenteres. Han lader dem 
nu vide lidt om forskellen på biers og hvepses 
byggeteknik, og hvor de får deres byggematerialer fra og spøger så igen. Han beder dem 
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om at undersøge vokstavlen igen, og at bruge disse observationer til at underbygge deres 
hypotese. Til sidst kommer klassen frem til, at det er bier som har lavet vokstavlen. 
Herefter udbygger Martin denne viden med yderligere forklaring af, hvordan bier laver 
vokstavler, og hvorfor de gør det.  
 
Innovativ praksis og personligt ejerskab til stoffet 
Betydningen af at udvikle / udtænke egne undervisningssekvenser for det personlige 
ejerskab til stoffet skal ikke underkendes. Undervisningssekvensen ”Krible- krable mini-
zoo” har Martin S. Andersen selv udtænkt og udviklet egne undervisningsmaterialer til. Her 
er tale om en 3-timers lektion, hvor de ved egen hjælp skal fange dyr, artsbestemme dem 
og bygge en zoologisk have til dyrene. Dyrene skal have deres eget ”bur” (en 
gennemsigtig plastik bøtte) med skovbundsmaterialer og noget at spise, som passer til 
dyret. 
 

 
 
Her er ikke kun tale om undervisning i natur/teknik – her er tale om ”Martins natur/teknik-
undervisning”. Højst sandsynligt ville andre med fordel kunne anvende Martins 
undervisningssekvens med ”Krible-krable-dyr og mini-zoo”, men det virker sandsynligt, at 
det faktum, at han selv har udtænkt og udviklet undervisningssekvensen, giver 
undervisningen en høj grad af autencitet, og giver ham mulighed for at operere frit med sit 
fag. 
 
Fagfaglighedens betydning for undervisningsfaglighed 
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Efter en periode hvor man inden for naturfagsdidaktikken har set meget på processerne og 
metoderne i undervisningen, har man nu igen i den naturfagsdidaktiske diskurs et fornyet 
fokus på faglighedens betydning for undervisningsfaglighed, samtidigt med at man 
anerkender kompleksiteten i lærerarbejdet, og i den faglighed en underviser skal besidde. 
(Krogh og Andersen 2008, Andersen 2006).  
 
Observeres Martins undervisning bekræftes man i, at en solid fagfaglighed er og bidende 
nødvendig når man skal undervise i naturfagene, - måske endda i udpræget grad når man 
skal undervise en 2. klasse i natur/teknik. Det vil være vanskeligt at lave tilsvarende 
undervisning som ovenstående uden en velfunderet fagfaglighed. Undervisningssekvenser 
som ”vi-tager-det-med-til-Martin-sekvensen”, og præcis artsbestemmelse er tæt forbundet 
med og afhængig af en stærk fagfaglighed, som giver Martin evnen til at operere frit – 
fagligt og didaktisk til f.eks. at inddrage elevernes spørgsmål og medbragte naturfund og 
lave undervisning ud af dem.  
 
Elementer af god praksis som kilde til øget naturfagsinteresse  
 
Det er problematisk, at der i de sidste mange år har været et yderst kritisk og nærmest 
negativt fokus på den danske folkeskole, og de lærere som i praksis udgør skolen. Det er 
problematisk af flere grunde. For det første er der rigtig god grund til at anerkende skolen 
og det store og yderst fornuftige arbejde, som udføres i klasseværelserne rundt omkring. 
Ovenstående undervisning viser jo netop noget af det, danske lærere er gode til. At 
udvikle elevernes nysgerrighed og kreativitet samtidigt med at opbygge et solidt 
naturfagligt fundament. Elementer som kun i mindre grad kan spores i en PISA 
undersøgelse. For det andet tager det fokus væk fra det centrale og vigtige i 
lærergerningen, nemlig glæden ved at undervise og videreformidle. Den professionelle 
lærer ser vejene til læring i den enkelte elev, og det at udfylde denne rolle og se glæden i 
eleven over en opnået faglig erkendelse er det primære anliggende for en lærer. – Det er 
her, at lærerjobbet er unikt, og det fantastiske ligger.  
 
Ovenstående elementer af god praksis fra en daglig undervisningssituation i natur/teknik 
kan måske erindre os om kvaliteterne i formidlingsarbejdet og revitalisere 
naturfagsinteressen hos den student, som egentlig gerne vil undervise, men har hørt at 
lærerjobbet er dårligt betalt, er udskældt og har lav status i samfundet. Ovenstående 
eksempel viser netop det modsatte. Det er muligt at lærerjobbet er udskældt nationalt, 
men lokalt finder man ikke meget højere status end den som Martin S. Andersen har 
arbejdet sig frem til på Karensmindeskolen i Støvring. 
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