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Indledning	

Når	vi	siger	biologi,	 tænker	du	da	på	gråhårede	videnskabsmænd	og	tunge	bøger	

eller	 tænker	 du	 på	 en	 detektiv	 på	 jagt	 efter	 skovens	mysterier,	 flotte	 planter	 og	

sjældne	dyr,	 en	kirurg	udstyret	med	skalpel	på	vej	 til	 at	 sprætte	en	 fisk	op,	 eller	

måske	 eksperimenter	 med	 alverdens	 farlige	 kemikalier,	 som	 ender	 med	 en	

farverig	eksplosion?	Skal	vi	fortælle	dig	en	hemmelighed?	Vi	tænker	uden	tvivl	på	

det	sidste	og	kan	mærke	en	sprudlende	glæde	blot	ved	tanken	om	at	gennemføre	

disse	spændende	aktiviteter	med	vores	fremtidige	elever.	

	

Heldigvis	 tyder	 det	 på,	 at	 Undervisningsministeriet	 tænker	 det	 samme,	 når	 de	 i	

fagets	 fagformål	 Stk.	 2	 understreger	 vigtigheden	 af,	 at	 praktisk	 arbejde	 skal	

inddrages	i	biologiundervisningen:	

	

Stk.	 2	 Elevernes	 læring	 skal	 baseres	 på	 varierede	 arbejdsformer,	 som	 i	 vidt	

omfang	 bygger	 på	 deres	 egne	 iagttagelser	 og	 undersøgelser,	 bl.a.	 ved	

laboratorie-	 og	 feltarbejde.	 Elevernes	 interesse	 og	 nysgerrighed	 over	 for	

natur,	biologi,	naturvidenskab	og	teknologi	skal	udvikles,	så	de	 får	 lyst	 til	at	

lære	mere.	(EMU	2014b)	

	

Siden	 Undervisningsministeriet	 stiller	 krav	 til	 biologilærerne	 om	 at	 inddrage	

praktisk	arbejde,	så	må	det	være	fordi,	de	har	fundet	belæg	for,	at	praktisk	arbejde	

kan	bidrage	 til	et	 læringsudbytte,	der	 ikke	kun	kan	opnås	ved	at	 læse	side	op	og	

side	ned	i	en	tyk,	gammel	bog	om	Jordens	Biologi.	

	

Der	tales	generelt	om	praktisk	arbejde	som	en	måde	hvorpå	man	kan	få	hænderne	

i	“bolledejen”,	inddrage	noget	sjovt	og	spændende	og	endelig	som	en	måde	hvorpå	

man	 kan	 fremme	 elevernes	 nysgerrighed.	 Praktisk	 arbejde	 opfattes	 som	 en	

undervisningsform,	der	kan	øge	både	elevernes	motivation	og	læring.	Dog	viser	det	

sig,	 at	 langt	 de	 fleste	 biologilærere	 blot	 inddrager	 en	minimal	mængde	 praktisk	

arbejde	 i	 deres	 undervisning	 eller	 helt	 udelader	 dette.	 Som	 to	 kommende	

biologilærere,	med	hjerter	der	banker	for	praktisk	arbejde,	undrer	vi	os	over	den	
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minimale	mængde	praktisk	arbejde	i	skolen.	Dette	på	trods	af,	at	vi	udmærket	har	

oplevet	på	egen	krop,	hvor	krævende	det	er	at	planlægge,	gennemføre	og	evaluere	

praktisk	arbejde.	

	

De	argumenter	der	taler	for	at	inddrage	praktisk	arbejde	bruges	ofte	i	flæng,	uden	

nogen	 en	 gang	 imellem	 stopper	 op	 og	 sætter	 spørgsmålstegn	 ved,	 om	 de	 rent	

faktisk	gør	sig	gældende	i	undervisningssammenhænge.	Tager	vi	luppen	i	hånden	

og	 zoomer	 ind	 på	 gennemført	 praktisk	 arbejde,	 er	 det	 tydeligt,	 at	 eleverne	 ikke	

automatisk	opnår	 læring	blot	 ved,	 at	 læreren	 inddrager	denne	 type	arbejde	 i	 sin	

undervisning.	

	

I	vores	berøring	med	praktisk	arbejde	i	praktikken	oplevede	vi	en	god	stemning	i	

biologilokalet	og	engagerede	elever	med	smil	på	læben.	Fest	og	glade	dage	er	dog	

ikke	tilstrækkeligt,	da	det	samtidig	kræves,	at	eleverne	opfylder	adskillige	mål	sat	

af	Undervisningsministeriet.	Vi	oplevede,	at	eleverne	i	de	fleste	tilfælde	udførte	de	

praktiske	aktiviteter	uden	nærmere	eftertanke,	og	anvendelse	af	 tilhørende	 teori	

var	et	sjældent	syn.	På	trods	af,	at	det	praktiske	arbejde	var	planlagt	i	forbindelse	

med	et	af	fagets	emner,	endte	det	alligevel	med	at	fremstå	som	et	sjovt	lille	indslag	

uden	 sammenhæng	 til	 den	 resterende	 undervisning.	 Ofte	 kan	 fokus	 i	 praktisk	

arbejde	 komme	 til	 at	 ligge	 på	 elevernes	 arbejde	 hands-on,	 men	 skal	 arbejdet	

medføre	 det	 størst	 mulige	 læringsudbytte,	 er	 det	 altafgørende,	 at	 der	 ligeledes	

fokuseres	på,	hvordan	eleverne	kan	arbejde	minds-on.	

	

Dette	leder	os	frem	til	to	overordnede	problematikker,	og	formålet	med	projektet	

bliver	 således	 at	 forsøge	 at	 besvare	 disse:	 Er	 der	 rent	 faktisk	 gode	 grunde	 til	 at	

biologilærerne	bør	inddrage	mere	praktisk	arbejde	i	deres	undervisning?	og	i	så	fald	

Hvordan	 kan	 dette	 gøres	 med	 henblik	 på	 at	 fremme	 elevernes	 læring?	 Dette	 vil	

besvares	med	henblik	på	at	udvikle	både	egen	og	andres	praksis	i	forbindelse	med	

inddragelse	af	praktisk	arbejde.	På	den	baggrund	er	vi	nået	frem	til	nedenstående	

problemformulering.	
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Problemstilling	

Hvorfor	 skal	 biologilæreren	 inddrage	 praktisk	 arbejde	 i	 sin	 undervisning,	 og	

hvordan	 kan	 undervisningen	 tilrettelægges	 med	 fokus	 på,	 at	 eleverne	 arbejder	

både	hands-on	og	minds-on	med	biologiske	begreber?	

Metode	

På	baggrund	af	problemformuleringen	har	vi	udvalgt	og	set	nærmere	på	relevant	

teori.	Baseret	på	det	teoretiske	grundlag	har	vi,	med	henblik	på	at	komme	med	et	

kvalificeret	svar	på	vores	problemformulering,	udført	to	undersøgelser;	interviews		

af	 lærere	 og	 elever	 og	 observation	 af	 egen	 undervisning.	 Begge	 undersøgelser	

tager	 udgangspunkt	 i	 en	 antagelse	 om,	 at	 kvaliteten	 af	 praktisk	 arbejde	 i	 biologi	

højnes,	 når	 der	 er	 tilstrækkelig	 kobling	 mellem	 hands-on	 og	 minds-on.	 Denne	

antagelse	baseres	på	en	 formodning	om,	at	praktisk	arbejde	generelt	bidrager	 til	

en	øget	motivation	samt	større	læringsudbytte	i	undervisningen.	

	

Projektet	startes	ud	med	en	beskrivelse	af	de	empiriske	undersøgelser,	herunder	

med	metodiske	begrundelser	for	valget	af	netop	observation	og	interviews.	Vi	vil	i	

den	 forbindelse	se	nærmere	på,	hvordan	de	udvalgte	empiriske	undersøgelser	er	

særligt	velegnede	til	at	belyse	projektets	problemstillinger.	Dette	vil	blive	efterfulgt	

af	en	redegørelse	 for	projektets	 læringssyn,	definitionen	af	praktisk	arbejde	samt	

begreberne	 hands-on	 og	 minds-on.	 Dette	 findes	 særligt	 relevant	 for	 den	 videre	

læsning.	

	

Herefter	 inddeles	 projektet	 i	 to	 dele;	 del	 1	 og	 del	 2.	 I	 første	 del	 tager	 vi	 fat	 i	

adskillige	 argumenter	 for	 inddragelse	 af	 praktisk	 arbejde,	 hvorunder	 vi	 berører	

biologifaget	 ifølge	 Undervisningsministeriet	 samt	 de	 primære	 tematikker;	

konkretisering	 af	 teori,	 hukommelse	 og	 oplevelse	 samt	 motivation.	 Projektets	

anden	del	tager	derimod	fat	i	planlægning,	gennemførsel	og	evaluering	af	praktisk	

arbejde	 med	 fokus	 på,	 at	 eleverne	 arbejder	 hands-on	 såvel	 som	 minds-on.	

Derudover	 inddrages	Robin	Millars	effektivitetsmodel.	Del	 to	 tager	hovedsageligt	

udgangspunkt	i	egen	gennemført	undervisning	med	henblik	på	at	optimere	denne.	
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Vi	er	opmærksomme	på,	at	dannelse	er	et	vigtigt	aspekt	og	noget	biologilæreren	

ligeledes	bør	overveje	i	tilrettelæggelsen	af	sin	undervisning.	Valget	om	at	udelade	

dette	er	taget	på	baggrund	af	at	projektets	fokus	ligger	andetsteds,	og	vi	har	derfor	

prioriteret	 at	 gå	 i	 dybden	 med	 udvalgte	 aspekter.	 Hermed	 ikke	 sagt	 at	

dannelsesaspektet	er	mindre	relevant	eller	vigtigt	end	disse.		

	

Der	 gøres	 opmærksom	 på,	 at	 der	 fremover	 henvises	 til	 den	 gennemførte	

undervisning	 som	 projektets	 undervisning.	 Informanterne	 er	 naturligvis	

anonymiserede	og	vil	kaldes	ved	fiktive	navne.	Lærere:	Per	og	Mark.	Elever:	Thea,	

Heidi,	 Felix	 og	 Anton.	Da	 projektet	 omhandler	 praktisk	 arbejde	 i	 biologi,	 er	 der	

naturligvis	tale	om	biologiundervisning	og	biologilærere,	når	vi	i	projektet	skriver	

henholdsvis	 undervisning	 og	 lærere.	 Desuden	 kaldes	 anvendte	 forfattere	

udelukkende	ved	efternavn	i	projektet.	

	

Empirisk	metode	

Projekts	undervisning	

Vi	har	tilrettelagt	og	gennemført	fire	undervisningslektioner	som	en	del	af	et	forløb	

om	evolution	i	8.	klasse.	 Idet	projektet	omhandler	elevernes	arbejde	både	hands-

on	 og	minds-on	 under	 praktisk	 arbejde,	 er	 undervisningens	 udformning	 forsøgt	

tilrettelagt,	så	denne	giver	eleverne	de	bedst	mulige	forudsætninger	for	dette.	Helt	

konkret	 fokuserer	 undervisningen	 på	 relevante	 biologiske	 begreber	 inden	 for	

underemnet	dyrs	tilpasning.	De	fire	lektioner	er	gennemført	på	samme	dag,	dog	er	

to	gennemført	i	tidsrummet	8.10-10.00	og	to	senere	på	dagen	i	tidsrummet	14.20-

15.50.	 Vi	 er	 bevidste	 om,	 at	 dette	 afbræk	 muligvis	 kan	 have	 betydning	 for	

elevernes	 læringsudbytte,	men	vil	 ikke	kommentere	på	dette,	da	projektets	 fokus	

ligger	andetsteds.	

	

Undervisningen	er	tilrettelagt	med	det	 formål,	 først	og	fremmest	at	give	eleverne	

et	 teoretisk	 grundlag	 og	 dernæst	 inddrage	 praktiske	 elementer.	 Teorien	
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omhandler	 specifikke	 kendetegn	hos	de	 fem	hvirveldyrsgrupper	 og	 fokuserer	 på	

dyrenes	 tilpasning.	 Teoriundervisningen	 er	 baseret	 på	 forholdsvis	 traditionel	

tavleundervisning,	dog	med	inddragelse	af	en	lille	øvelse,	hvor	eleverne	i	grupper	

selv	 arbejder	med	 teorien.	 Da	 de	 praktiske	 dele	 hovedsageligt	 fokuserer	 på	 fisk	

som	 dyregruppe,	 vil	 dette	 komme	 til	 udtryk	 i	 gennemgangen	 af	 teorien.	 De	

praktiske	dele	 indebærer	først	og	fremmest	en	undersøgelse	af	 fiskens	ydre,	som	

sammen	med	 gennemgangen	 af	 det	 teoretiske	 grundlag,	 foretages	 i	 de	 første	 to	

lektioner.	 Den	 anden	 praktiske	 del	 finder	 sted	 i	 eftermiddagslektionerne	 og	

indebærer	ved	dissektion	en	undersøgelse	af	 fiskens	 indre.	Undervisningsplan	og	

vejledninger	fremgår	af	henholdsvis	bilag	1	og	2.	

Observation	som	metode	

Med	 henblik	 på	 at	 kunne	 analysere	 projektets	 undervisning	 har	 vi	 gjort	 brug	 af	

observation	 som	 metode.	 Dette	 indebar	 en	 iagttagelse	 af	 elevernes	 handlen	 og	

gøren	 i	 de	 fire	 lektioner,	 ved	 brug	 af	 både	 direkte	 og	 indirekte	 observationer.	

Førstnævnte	 er	 observationer,	 der	 er	 gjort	 i	 forbindelse	 med	 vores	 direkte	

tilstedeværelse	 i	 undervisningen,	 hvor	 vi	 skiftevis	 stod	 for	 henholdsvis	 at	

undervise	og	observere.	Der	er	tale	om	ustrukturerede	observationer,	da	disse	ikke	

er	gjort	på	baggrund	af	en	særlig	struktur,	men	derimod	i	højere	grad	er	baseret	på	

at	 sanse	 de	 indtryk,	 vi	 blev	mødt	 af	 i	 undervisningen	 (Aagerup	&	Willaa,	 2016).	

Iagttagelserne	er	efter	lektionernes	afslutning	nedfældet	på	skrift.	

	

Når	vi	iagttager	eleverne	i	8.	klasse,	er	det	først	og	fremmest	ud	fra	sanseindtryk,	at	

vi	 danner	 os	 et	 billede	 af,	 hvad	 der	 sker	 omkring	 os.	 Det	 er	 umuligt	 at	 opfange	

samtlige	 detaljer	 fra	 undervisningen,	 hvorfor	 hjernen	 helt	 automatisk	 sorterer	

indtrykkene	 ud	 fra	 vores	 forudindtagede	 forståelser	 og	 forestillinger	 om	

situationens	forløben.	Man	bør	således	blot	se	vores	direkte	observationer	som	et	

bud	på,	hvad	der	fandt	sted	i	undervisningen	snarere	end	en	objektiv	opfattelse	af	

virkeligheden.	Det	har	i	den	forbindelse	været	en	fordel	at	være	to	til	at	observere,	

da	dette	medfører	to	synsvinkler	på	undervisningen.	Tilstedeværelsen	udgør	en	af	

de	 helt	 klare	 fordele	 ved	 at	 anvende	 direkte	 observationer,	 da	 denne	 giver	
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mulighed	for	at	opfatte	mange	informationer	på	samme	tid,	hvilket	bidrager	til	et	

mere	 nuanceret	 billede	 af	 helheden	 (Aagerup	&	Willaa,	 2016).	 Det	 betød,	 at	 vi	 i	

vores	 observationer	 fik	 adgang	 til	 både	 stemningsmæssige	 og	 følelsesmæssige	

detaljer,	 hvilke	 er	 særligt	 relevante	 i	 forbindelse	 med	 observation	 af	 praktisk	

arbejde.	Dette	hænger	sammen	med,	at	praktisk	arbejde,	ud	 fra	vores	erfaringer,	

ofte	involverer	elementer,	der	i	højere	grad	lader	elevernes	følelser	komme	i	spil,	

til	forskel	fra	traditionel	tavleundervisning.	

	

Tidligere	 nævnte	 indirekte	 observationer	 kommer	 til	 udtryk	 i	 form	 af	

videooptagelser.	 I	 undervisningens	 sidste	 to	 lektioner	 var	 der	 opsat	 to	

videokameraer,	der	således	filmede	hver	deres	gruppe	under	hele	dissektionen	af	

fisken.	 Da	 vi	 kunne	 iagttage	 hver	 af	 de	 to	 grupper	 gennem	 hele	 aktiviteten,	 har	

disse	videooptagelser	givet	os	mulighed	for	at	få	indblik	i	elevernes	arbejdsproces	

fra	start	til	slut.	Ligeledes	giver	dette	en	enestående	mulighed	for	at	høre	hvad	der	

snakkes	om	i	gruppen,	herunder	faglig	snak	og	brug	af	fagsprog,	såvel	som	snak	om	

andet.	 Ydermere	 har	 det	 været	 en	 stor	 fordel	 at	 kunne	 gense	 optagelserne	 fra	

undervisningen,	 da	 det	 har	 betydet,	 at	 vi	 har	 opdaget	mange	 detaljer,	 som	 ikke	

kom	 til	 syne	 ved	 den	 direkte	 observation.	 Muligheden	 for	 genafspilning	 gav	 os	

ligeledes	mulighed	for	at	fokusere	på	enkelte	detaljer.	Da	vi	udover	at	se	videoen	

også	var	 til	 stede	 i	undervisningen,	mener	vi	at	have	undgået	at	dele	af	analysen	

baseres	på	observationer	løsrevet	fra	deres	kontekst	(Aagerup	&	Willaa,	2016).	

	

I	 begge	 tilfælde	 er	 der	 tale	 om	 åben	 observation,	 da	 eleverne	 er	 blevet	 gjort	

opmærksomme	 på,	 at	 disse	 observationer	 blev	 foretaget.	 I	 forbindelse	 med	

videoobservationerne	 blev	 der	 spurgt	 om	 ekstraordinær	 tilladelse	 fra	 de	

involverede	elever.	Helt	generelt	tager	vi	i	projektet	højde	for,	at	elevernes	adfærd	

påvirkes	 af	 det	 faktum,	 at	 vi	 iagttog	 dem,	 særligt	 gældende	 i	 forhold	 til	

observationerne	 ved	 video.	 I	 denne	 forbindelse	 kan	 elevernes	 adfærd	 i	 nogle	

sammenhænge	 ses	 som	 en	 projektion	 af	 de	 forestillinger,	 de	 har	 om	 vores	

opfattelse	af	dem	(Aagerup	&	Willaa,	2016).	Vi	oplevede,	at	elevernes	bevidsthed	

om	videooptagelserne	var	størst	i	begyndelsen,	hvorefter	den	løbende	aftog	i	takt	
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med,	at	minuttællerne	på	kameraerne	steg.	

	

Observation	som	metode	er	valgt	på	baggrund	af,	at	denne	er	særlig	velegnet	til	at	

udvikle		skolens	og	egen	praksis	(Aagerup	&	Willaa,	2016).	

Interview	som	metode	

I	 og	 med	 at	 observationerne	 kan	 give	 et	 specifikt	 billede	 på	 tilrettelæggelse	 og	

gennemførelse	af	praktisk	arbejde,	har	vi	valgt	at	inddrage	interviews	med	henblik	

på	 at	 skabe	 et	 generelt	 billede	 af,	 hvordan	 praktisk	 arbejde	 inddrages	 i	

undervisningssammenhænge.	 Denne	 kombination	 af	 undersøgelsesmetoder	 kan	

bidrage	til	et	mere	nuanceret	indblik	i	projektets	problemstillinger.	Vi	har	valgt	at	

gennemføre	 interviews	 af	 både	 elever	 og	 lærere,	 der	 har	 berøring	 med	

biologiundervisning	 i	 det	 daglige.	 Valget	 om	 kildetriangulering	 er	 taget	 på	

baggrund	af	et	ønske	om	at	belyse	temaet	praktisk	arbejde	 fra	begge	synsvinkler	

(Aagerup	&	Willaa,	2016).	

	

De	 foretagede	 interviews	 er	 kvalitative	 og	 indebærer	 derfor,	 ud	 fra	 et	

fænomenologisk	 perspektiv,	 en	 fortolkning	 af	 informanternes	 personlige	

fortællinger	 (Aagerup	 &	 Willaa,	 2016).	 Dette	 indebærer,	 at	 informanterne	

beskriver	egne	erfaringer	med	udgangspunkt	i	deres	personlige	oplevelser	af	dem	

selv,	andre	og	verden	generelt	(Nielsen,	2015).	Hensigten	med	at	bruge	interviews	

som	 metode	 er	 at	 få	 adgang	 til	 lærernes	 oplevelse	 af	 at	 være	 biologilærere,	

herunder	 med	 fokus	 på	 deres	 anvendelse	 af	 praktisk	 arbejde	 og	 overvejelser	

omkring	koblingen	mellem	hands-on	og	minds-on.	På	samme	måde	er	det	 i	elev-

interviewene	 muligt	 at	 få	 indblik	 i	 elevernes	 oplevelse	 af	 praktisk	 arbejde,	

herunder	hvorvidt	arbejdet	opleves	som	en	integreret	del	af	undervisningen.	Idet	

informanterne	 beskriver	 deres	 personlige	 opfattelser	 af	 projektets	

problemstillinger,	 kan	 de	 enkelte	 informanters	 fortællinger,	 ud	 fra	 et	

fænomenologisk	 perspektiv,	 være	 forskellige	 fra	 hinanden	 (Aagerup	 &	 Willaa,	

2016).	

	

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



9	

 

Interviewene	er	foretaget	ansigt	til	ansigt,	hvorfor	vi	har	haft	mulighed	for	at	se	og	

aflæse	 informanternes	 nonverbale	 kommunikation,	 herunder	 kropsholdning	 og	

ansigtsudtryk,	og	inddrage	dette	i	vores	forståelse	af	budskabet.	Derudover	har	vi	

løbende	 forsøgt	 at	 stille	 uddybende	 spørgsmål,	 og	 til	 tider	 genfortælle	 egen	

forståelse,	 for	at	undgå	misforståelser.	Hermed	fik	informanterne	mulighed	for	at	

be-	 eller	 afkræfte	 vores	 forståelse	 undervejs	 i	 interviewet	 (Aagerup	 &	 Willaa,	

2016).	

	

For	at	få	et	mere	nuanceret	billede	af	den	“generelle”	biologilærer,	har	vi	valgt	at	

interviewe	 to	 lærere	 i	 dette	 fag.	 De	 er	 begge	 mænd,	 men	 adskiller	 sig	

aldersmæssigt	 fra	 hinanden,	 hvilket	 vi	 havde	 en	 formodning	 om	 ville	 komme	 til	

udtryk	 gennem	 forskellige	 synsvinkler.	 I	 udvælgelsen	 af	 eleverne	 valgte	 vi	 at	

interviewe	to	drenge	og	to	piger	 for	at	 tage	højde	 for,	at	der	kan	være	forskel	på	

drenge	 og	 pigers	 syn	 på	 praktisk	 arbejde.	 Eleverne	 går	 alle	 i	 samme	 8.	 klasse,	

hvilket	 betyder,	 at	 de	 umiddelbart	 har	 samme	 grundlag	 i	 forhold	 til	

biologiundervisningens	indhold	samt	oplevelser	med	praktisk	arbejde.	Både	elev-	

og	lærerinterviewene	er	foretaget	individuelt,	hvilket	giver	mulighed	for	at	komme	

mere	i	dybden	med	den	enkeltes	oplevelse.	

	

Vi	 har	 tilstræbt	 at	 gennemføre	 semistrukturerede	 interviews.	 For	 at	 sikre,	 at	

interviewene	belyser	projektets	problemstillinger,	havde	vi	forinden	udarbejdet	en	

interviewguide	(Bilag	3).	Da	semistrukturerede	interviews	giver	plads	til	sideveje,	

har	vi	brugt	guiden	som	en	måde	at	sikre	overskuelighed	på.	Guiden	gjorde	det	let	

for	 os	 at	 orientere	 os	 undervejs	 og	 vende	 tilbage	 til	 interviewets	 fokuspunkter.	

Hermed	ønskede	vi	at	give	plads	til	uforudsete,	men	relevante	tematikker,	som	vi	

ikke	 i	 første	 omgang	 havde	medtænkt.	 Vi	 har	 i	 guiden	 forsøgt	 at	 veksle	mellem	

tematiske	 spørgsmål	 og	mere	narrative	 spørgsmål,	 hvorudfra	 informanterne	kan	

fortælle	om	konkrete	oplevelser.	På	den	måde	skiftes	der	mellem	tematikker,	der	

er	 henholdsvis	 mere	 personlige	 eller	 mere	 fjerne	 for	 informanterne.	 Når	

informanterne	skal	svare	på	de,	 ind	 imellem,	mere	distancerede	spørgsmål,	gives	

de	 en	 pause	 fra	 det	 følelsesmæssige.	 Dette	 tillader	 informanterne	 at	 være	mere	
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åbne,	 når	 personlige	 spørgsmål	 stilles.	 Spørgsmålene	 er	 konstrueret	 ud	 fra	 et	

fænomenologisk	 perspektiv	 og	 spørger	 derfor	 til	 informanternes	 konkrete	

oplevelser.	 For	 informanterne	 kan	 det	 være	 lettere	 at	 fortælle	 ud	 fra	 konkrete	

oplevelser,	hvilket	kan	bidrage	 til	mere	uddybende	 svar	og	dermed	give	et	mere	

fyldestgørende	og	bredere	syn	på	projektets	problemstillinger	(Aagerup	&	Willaa,	

2016).	

	

På	baggrund	af	et	ønske	om	at	opnå	mere	reflekterede	og	kvalificerede	udtalelser	

modtog	 lærerne	en	 interviewguide	på	 forhånd.	Modsat	 lærerne	modtog	eleverne	

ikke	en	guide	forinden	interviewet,	da	vi	ønskede,	at	eleverne	svarede	med	deres	

umiddelbare	indskydelser.	Samtlige	interviews	er	lydoptaget	for	at	undgå	at	miste	

essentielle	 dele	 af	 interviewenes	 indhold,	 dog	 naturligvis	 med	 informanternes	

tilladelse.	 Lydoptagelserne	 gav	 os	 mulighed	 for	 at	 rette	 vores	 fulde	

opmærksomhed	 mod	 informanterne	 (Aagerup	 &	 Willaa,	 2016).	 Samtlige	

interviews	 er	 transskriberede	 og	 kodet	 med	 henblik	 på	 efterfølgende	 analyse	

(Bilag	 4+5).	 Talesproglige	 detaljer	 som	 fx	 ”øh”	 er	 forstyrrende	 for	 teksten	 og	 er	

derfor	udeladt	i	alle	interviews.	Dette	har	vi	tilladt	os,	da	vi	har	fokus	på	indholdet	

og	 derfor	 ikke	 ser	 disse	 detaljer	 som	 væsentlige	 for	 analysen.	 Ligeledes	 gør	 vi	

opmærksom	på,	at	pauser,	tonefald	og	andre	emotionelle	elementer	heller	ikke	er	

medtaget.	 Interviewudtalelserne	kommer	 ikke	 til	 at	 være	det	bærende	element	 i	

projektets	analyse,	men	inddrages	løbende	med	henblik	på	at	bidrage	med	et	mere	

generelt	 syn	 på	 undersøgelsens	 problemstillinger.	 Vi	 gør	 i	 den	 forbindelse	

opmærksom	på	at	 inddragede	udtalelser	er	omskrevet	 til	 skriftsprog,	 for	 at	 lette	

læsningen.	

	

1.	Begrebsafklaring	

1.1	Deweys	syn	på	læring	

Når	man	 taler	om	praktisk	arbejde,	 er	det	 svært	 at	komme	udenom	Dewey,	 som	

mener,	at	læring	er	noget	eleverne	både	gennemgår	og	aktivt	deltager	i	(Elkjær	&	
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Wiberg,	 2013).	 I	 den	 forbindelse	 kan	 viden	 dermed	 ikke	 opfattes	 som	 noget	

læreren	giver	til	eleverne,	men	som	noget	der	opstår	gennem	udviklingen	af	deres	

forståelse	 (Oettinger,	 2016).	 Dewey	 er	 kendt	 for	 sin	 læringsteori	 ‘learning	 by	

doing’,	som	kort	sagt	handler	om,	at	eleverne	lærer	bedst	ved	at	gøre,	i	og	med,	at	

verden	er	praktisk	og	kun	kan	erkendes	gennem	praktisk	handling.	For	at	lære	om	

en	genstand,	må	vi	derfor	 i	undervisningen	beskæftige	os	med	genstanden	og	de	

virkelige	situationer	denne	optræder	i	(Brinkmann,	2017).	

	

En	velkendt	fejltolkning	af	learning	by	doing	er,	at	det	udelukkende	drejer	sig	om	

handling	 og	 dermed	 ikke	 forudsætter	 nogen	 form	 for	 tænkning.	 Dette	 er	 dog	 en	

stor	 misforståelse,	 da	 handling	 og	 tænkning	 må	 forstås	 som	 sammenhængende	

processer.	Handling	kan	i	den	forbindelse	aldrig	betragtes	som	noget	tankeløst,	og	

tænkning	er	både	noget	man	gør	og	noget	der	foregår	kognitivt.	Dewey	mener,	at	

fordi	 tanker	 er	 personlige	 og	 individuelle,	 kan	 elevernes	 forståelser	 kun	

understøttes	 eller	ændres	 af	 deres	 egne	 observationer	 og	 refleksioner	 (Elkjær	&	

Wiberg,	2013).	I	tilfælde	hvor	eleverne	konfronteres	med	ting	de	ikke	kender,	kan,	

ved	eller	forventer,	kan	der	opstå	en	kognitiv	konflikt,	der	kan	siges	at	påbegynde	

en	udvikling	af	elevernes	forforståelse.	I	forsøget	på	at	løse	konflikten	må	eleverne	

foretage	en	rekonstruktion	af	deres	forforståelse,	som	vil	være	baseret	på	tidligere	

erfaringer.	 Denne	 rekonstruktion	 kan	 således	 medføre,	 at	 eleverne	 genopretter	

overensstemmelsen	mellem	deres	forståelse,	og	det	eleverne	oplever	gennem	ydre	

sensoriske	 stimuli.	 En	 sådan	overensstemmelse	hos	 eleverne	må	 altså	 betyde,	 at	

der	 er	 sket	 en	 udvikling	 af	 deres	 forforståelse	 (Brinkmann,	 2007).	 Lærerens	

inddragelse	af	praktisk	arbejde	giver	gode	muligheder	 for	at	 inddrage	elementer,	

der	udfordrer	eleverne	på	deres	forståelse	(Marion,	2015a).	

	

Det	handler	altså	om	at	skabe	en	balance	mellem	handling	og	tænkning,	og	denne	

balance	betegnes	af	Dewey	som	erfaring.	Handling	i	sig	selv	skaber	ingen	erfaring,	

men	ved	både	at	handle	og	forstå	kan	man	siges	at	have	erfaret	noget	(Elkjær	og	

Wiberg,	 2013).	 I	 den	 forbindelse	 er	 det	 vigtigt	 at	 understrege,	 at	 elevernes	

erfaringer	ikke	kommer	med	ét,	men	at	deres	erfaringsdannelse	forløber	over	tid	

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



12	

 

(Brinkmann,	2017).	Den	enkelte	erfaring	dannes	ud	 fra	 foregående	erfaringer	og	

danner	samtidig	udgangspunkt	for	fremtidige	erfaringer	(Dewey,	2005).	

	

Erfaringer	 udspringer	 af	 påvirkning,	 tænkning	 og	 handling.	 Herunder	 forstås	

påvirkning	 som	 sensoriske	 stimuli,	 tænkning	 som	 idéer	 og	 handling	 som	 en	

motorisk	gøren.	Dewey	mener,	at	disse	tre	er	sammenvævede	dele,	der	hver	især	

påvirker	 hinanden	 og	 tilsammen	 udgør	 helheden	 af	 en	 erfaring.	 En	 måde	 at	

integrere	alle	tre	dele	på,	er	gennem	udforskning,	hvor	eleverne	afprøver,	oplever,	

tænker,	konkluderer	og	handler	på	stimuli,	ikke	i	nogen	bestemt	rækkefølge,	men	

som	 sideløbende	 processer.	 Når	 eleverne	modtager	 sanseindtryk	 fra	 en	 praktisk	

aktivitet,	må	disse	bringes	med	ind	i	elevernes	erkendelse,	forståelse,	refleksion	og	

bevidsthed	 om	 oplevelsens	 betydning	 i	 andre	 sammenhænge.	 Først	 da	 kan	 det	

siges,	 at	 eleverne	 har	 gjort	 sig	 erfaringer	 og	 dermed	 lært	 noget,	 fordi	 praktisk	

handlen,	 som	 allerede	 nævnt,	 ikke	 i	 sig	 selv	 betyder,	 at	 eleverne	 danner	 sig	

erfaringer	med	 biologiske	 begreber	 og	 fænomener.	 Når	 eleverne	 formår	 at	 blive	

bevidste	om	deres	erfaringer,	har	de	mulighed	for	at	bruge	disse	som	grundlag	for	

at	handle	mest	hensigtsmæssigt	fremover	(Elkjær	&	Wiberg,	2013).	

1.2	Praktisk	arbejde	

I	 det	 følgende	 vil	 vi	 først	 og	 fremmest	 redegøre	 for	hvad	praktisk	 arbejde	 er,	 og	

herunder	tydeliggøre	hvilken	definition	for	praktisk	arbejde,	vi	vil	arbejde	ud	fra	i	

projektet.	Marion	definerer	praktisk	arbejde	således:	

	

Praktisk	arbejde	er	alle	de	undervisnings-	og	læringsaktiviteter	i	naturfagene,	

hvor	eleverne	på	en	eller	anden	måde,	og	i	en	eller	anden	fase	af	aktiviteten	

observerer	 eller	 på	 anden	måde	 arbejder	 praktisk	med	 objekter,	materialer	

eller	naturfaglige	fænomener.	(Marion,	2015a,	s.	78	l.	23-26)	

	

Med	 andre	 ord	 indebærer	 praktisk	 arbejde	 aktiviteter,	 hvor	 eleverne	 skal	

observere,	 lave	 forsøg	 eller	 eksperimentere	 og	 arbejde	 undersøgende	 ud	 fra	 en	

naturvidenskabelig	 hypotese	 (Marion,	 2015a).	 I	 denne	 forbindelse	 bør	 det	
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understreges,	 at	 der	 ikke	 er	 forskel	 på	 det	 der	 skal	 læres	 i	 henholdsvis	 mere	

traditionel	undervisning	og	i	praktisk	arbejde.	Forskellen	ligger	derimod	i,	hvordan	

det	 læres	 (Fredens,	 2006).	 Praktisk	 arbejde	 indebærer	 ofte	 naturvidenskabelige	

arbejdsmetoder	 og	 involverer	 laboratorieudstyr	 mm.,	 hvilket	 resulterer	 i,	 at	

elevernes	 færdigheder	 inden	 for	brugen	af	 dette	 vil	 forbedres.	Marion	beskriver,	

hvordan	vi	 i	 skolens	daglige	 tale	bruger	 forskellige	begreber	 som	betegnelser	på	

det,	 vi	 kalder	 praktisk	 arbejde,	 herunder	 undersøgelser,	 forsøg,	 elevaktiviteter,	

elevøvelser,	 laboratorieøvelser	og	eksperimenter.	 I	den	forbindelse	pointerer	han	

dog,	hvorledes	andre	aktiviserende	arbejdsmåder,	som	ofte	anvendes	i	naturfag	fx	

opgaveløsning,	 projektarbejde,	 spørgeundersøgelser,	 drama,	 rollespil	 osv.	 ikke	

regnes	som	praktisk	arbejde	 i	definitionen	ovenfor	(Marion,	2015a).	Han	skriver,	

hvorledes	 definitionen	 ikke	 sætter	 nogen	 begrænsning	 for,	 hvor	 det	 praktiske	

arbejde	 udføres.	 Det	 kan	 foregå	 i	 et	 laboratorium,	 i	 et	 almindeligt	 klasselokale,	

hjemme	eller	ude	i	felten	(Marion,	2015a).	

	

Ifølge	 ovenstående	 definition	 af	 praktisk	 arbejde	 drejer	 dette	 sig	 ikke	 kun	 om	

hands-on-aktiviteter,	men	i	lige	så	høj	grad	om	kognitive	processer,	altså	minds-on-

aktiviteter.	 Det	 handler	 således	 om,	 at	 eleverne	 skal	 foretage	 en	 mental	

bearbejdelse	 af	 de	 videnskabelige	processer,	 der	 indgår	 i	 praktisk	 arbejde.	Dette	

kan	understøttes	af	definitionen,	som	netop	lægger	op	til,	at	praktisk	arbejde	kan	

opdeles	 i	 faser,	 hvoraf	 ikke	 alle	 faser	 omhandler	 hands-on-aktiviteter	 (Marion,	

2015a).	 Dermed	 understreger	 Marion,	 at	 det	 ikke	 blot	 er	 hands-on-delen	 i	

læringsaktiviteterne,	 der	 defineres	 som	 praktisk	 arbejde,	 men	 derimod	 den	

samlede	læringsaktivitet,	hvilket	 indebærer	både	hands-on-	og	minds-on-delene	i	

aktiviteten.	

1.3	Receptiv	og	spontan	læring	

Ligesom	 praktisk	 arbejde	 ikke	 blot	 indebærer	 hands-on,	 kan	 læring	 ikke	

udelukkende	siges	at	omhandle	minds-on.	Når	eleverne	 lærer,	er	der	 i	 lige	så	høj	

grad	 tale	 om	 kropslige	 processer,	 hvor	 eleverne	 bruger	 deres	 sanser.	 Eleverne	

lytter,	 ser	og	 rører	 i	 et	 forsøg	på	at	 forstå,	hvormed	sanserne	kan	betragtes	 som	
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vigtige	redskaber	i	forbindelse	med	elevernes	læring.	Ligeledes	sproget,	der	er	en	

forudsætning	 for	 tænkning,	er	sanserne	en	 forudsætning	 for	 læring.	 I	 forbindelse	

med	 læring	 skelner	Oettinger	mellem	 receptivitet	 og	 spontanitet.	 Receptivitet	 er	

elevernes	 evne	 til	 at	 modtage	 sanseindtryk	 og	 gennem	 disse	 anskue	 og	 erfare	

konkrete	 genstande.	 Skal	 det	 sansede	 forankres	 som	 viden,	 må	 genstanden	

bearbejdes	 kognitivt,	 hvorunder	 det	 oplevede	 begrebsliggøres.	 Dette	 leder	 os	

videre	til	spontanitet,	der	omhandler	elevernes	forstand,	herunder	deres	evne	til	at	

bearbejde	de	førnævnte	indtryk	(Oettinger,	2016).	

	

Praktisk	arbejde	indebærer	som	nævnt	ifølge	Marion	både	hands-on,	hvor	eleverne	

direkte	beskæftiger	sig	med	og	håndterer	forskellige	genstande,	og	minds-on,	hvor	

eleverne	 foretager	 en	 kognitiv	 bearbejdelse,	 hvor	 de	 forsøger	 at	 forstå	 og	

begrebsliggøre	 det	 oplevede.	 Således	 kan	 praktisk	 arbejde	 siges	 at	 indebære	

læring,	hvor	eleverne	både	skal	bruge	deres	receptive	og	spontane	evner.	Det	skal	i	

den	forbindelse	understreges,	at	der	ikke	kan	tales	om	en	bestemt	rækkefølge,	men	

at	 receptivitet	 og	 spontanitet	 derimod	 bør	 ses	 som	 sideløbende	 processer	

(Oettinger,	2016).	

	

Del	1	

Som	det	fremgår	af	problemformuleringen,	finder	vi	det,	i	forbindelse	med	praktisk	

arbejde,	relevant	at	dykke	ned	i,	hvorfor	man	som	lærer	skal	 inddrage	dette	 i	sin	

undervisning.	Vi	har	en	forestilling	om,	at	langt	de	fleste	lærere	har	et	stort	ønske	

om	 at	 inddrage	 praktisk	 arbejde	 i	 så	 høj	 en	 grad,	 at	 det	 kommer	 til	 at	 spille	 en	

betydelig	 rolle	 i	undervisningen.	På	 trods	af	dette	ønske	viser	der	sig	et	generelt	

billede	af,	at	dette	langt	fra	er	tilfældet	i	praksis	(Andersen	et	al.,	2002).	Hertil	kan	

der	 være	 flere	 grunde.	 En	 af	 de	 helt	 store	 problematikker	 er,	 at	 inddragelse	 af	

praktisk	 arbejde	 er	 en	 sand	 tidsrøver	 (Marion,	 2015a).	 Lærerens	 ønsker	 for	

undervisningen	 og	 de	 krav	 og	 mål,	 der	 er	 bestemt	 af	 Undervisningsministeriet,	

stemmer	således	ikke	altid	overens	med	den	tid,	der	er	disponibel	for	faget.	Det	er	i	

denne	 forbindelse,	 at	 spørgsmålet	 om	 hvorfor	 rejser	 sig,	 da	 vi	 antager,	 at	
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inddragelse	 af	 praktisk	 arbejde	 i	 mange	 tilfælde	 kan	 betyde,	 at	 der	 må	 gås	 på	

kompromis	med	andre	dele	af	faget.	På	baggrund	af	dette	finder	vi	det	relevant	at	

komme	med	argumenter	for	at	inddrage	praktisk	arbejde,	som	lærerne	med	fordel	

kan	 bruge	 som	 begrundelse	 for	 vægtningen	 af	 praktiske	 aktiviteter	 i	

undervisningen.	

	

Som	et	argument	 for	 inddragelse	af	praktisk	arbejde	 i	biologifaget,	vil	vi	 først	og	

fremmest	se	nærmere	på	den	ministerielle	beskrivelse	af	 faget,	 samt	de	krav	der	

stilles	 hertil.	 For	 at	 besvare	 spørgsmålet	 om	 hvorfor	 vil	 vi	 dernæst	 præsentere	

forskellige	 andre	 argumenter	 for	 praktisk	 arbejde,	 der	 tager	 udgangspunkt	 i,	

hvorledes	dette	kan	bidrage	positivt	til	elevernes	læring	og	udvikling.	I	et	forsøg	på	

at	 gøre	 argumentationen	 mere	 nuanceret	 vil	 vi	 have	 de	 kritiske	 briller	 klar	 og	

løbende	 se	 på	 argumenterne	 med	 et	 sådant	 blik.	 Den	 samlede	 argumentation	

inddrages	med	henblik	på	at	fremhæve	kvaliteterne	ved	praktisk	arbejde.	

	

2.	Biologifaget	ifølge	Undervisningsministeriet	

Biologifagets	 beskrivelse,	 herunder	 mål,	 er	 bindende	 og	 skal	 være	 styrende	 for	

undervisningen	 med	 henblik	 på	 at	 vejlede	 læreren	 i	 undervisningsmæssige	

beslutninger.	 Undervisningsministeriets	 begrundelse	 herfor	 er,	 at	 international	

forskning	viser,	at	arbejdet	med	mål,	evaluering	og	feedback	har	stor	betydning	for	

elevernes	læring	(EMU	2017).	

	

Ovenstående	 leder	 os	 frem	 til	 det	 første	 argument	 for	 inddragelse	 af	 praktisk	

arbejde.	Undervisningsministeriet	beskriver	faget	som:	

	

(...)et	 praktisk	 og	 undersøgende	 fag,	 der	 bidrager	 til	 elevernes	 viden	 og	

færdigheder	 gennem	 undervisningsaktiviteter	 i	 laboratorium	 og	 i	 naturen.	

(EMU	2014a)	
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Yderligere	står	der	beskrevet	hvorledes:	

	

Biologifagets	kompetence-	og	indholdsområder	giver	gode	muligheder	for	en	

varieret	og	anvendelses-orienteret	undervisning,	hvor	teori	og	praksis	er	tæt	

forbundet.	(EMU	2014a)	

	

Faget	 Biologi	 ligger	 altså	 i	 høj	 grad	 op	 til	 en	 undervisning	med	 rig	mulighed	 for	

inddragelse	 af	 praktisk	 arbejde.	Dog	 er	 det	 ikke	 valgfrit	 for	 den	 enkelte	 lærer	 at	

bestemme,	 hvorvidt	 praktisk	 arbejde	 skal	 inddrages,	 da	 dette	 er	 et	 krav	 fra	

Undervisningsministeriet.	 Dette	 fremgår	 tydeligt	 i	 dét	 af	 de	 fire	 kompetencemål,	

der	omhandler	undersøgelse.	Målet	 lyder	at:	 “Eleven	kan	designe,	gennemføre	og	

evaluere	 undersøgelser	 i	 biologi”	 (EMU	2014b),	 hvilket	 hovedsageligt	 indebærer	

eksperimenter,	 laboratorieundersøgelser	 samt	 feltarbejde.	 Hensigten	 med	 disse	

undersøgelser	 er,	 at	 eleverne	 skal	 bruge	 deres	 sanser	 i	 arbejdet.	 De	 skal	 møde	

biologiske	genstande	og	fænomener	i	omverdenen	ved	direkte	at	se,	røre	ved,	høre,	

lugte	til	eller	smage	på	disse	(EMU	2014a).	

	

Det	er	yderligere	en	 forudsætning,	at	eleverne	har	kendskab	 til	 fagets	 forskellige	

undersøgelsesmetoder,	 hvis	 eleverne	 skal	 lykkes	 med	 at	 udføre	 undersøgelser	 i	

undervisningen.	Derfor	skal	eleverne	have	viden	om	og	færdigheder	i	at	observere,	

måle,	indsamle,	klassificere,	dissekere,	mikroskopere	og	bruge	stereolup	og	dyrke	

(EMU	 2014a).	 I	 den	 forbindelse	 vil	 vi	 understrege,	 at	 vi	 er	 bevidste	 om,	 at	

tilegnelsen	 af	 færdigheder	 kan	 bruges	 som	 argument	 for	 inddragelse	 af	 praktisk	

arbejde	 (Marion,	 2015a).	 Da	 projektets	 undervisning	 ikke	 har	 fokus	 på	 dette	

aspekt,	vil	dette	dog	ikke	uddybes	nærmere.	

	

Ovenstående	viser	tydeligt,	at	praktisk	arbejde	skal	spille	en	betydelig	rolle	i	faget,	

og	de	ministerielle	krav	er	i	sig	selv	et	argument	for	at	inddrage	praktisk	arbejde	i	

undervisningen.	 Dette	 kommer	 ligeledes	 til	 udtryk	 i	 projektets	 undervisning.		
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Ser	 man	 nærmere	 på	 målene	 for	 emnet	 evolution,	 i	 forbindelse	 med	

undersøgelseskompetence,	finder	vi	et	målpar	der	lyder:	

	

Eleven	 kan	 undersøge	 og	 forklare	 organismers	 tilpasning	 til	 levesteder	 og	

eleven	 har	 viden	 om	 organismers	 morfologiske,	 anatomiske	 og	 fysiologiske	

tilpasninger.	(EMU,	2014b)	

	

Disse	 færdigheds-	 og	 vidensmål	 understreger,	 hvorledes	 det,	 i	 forbindelse	 med	

underemnet	dyrs	 tilpasning,	er	et	krav	 fra	Undervisningsministeriet,	at	elevernes	

undersøgelseskompetencer	skal	i	spil.	Derfor	kan	inddragelse	af	praktisk	arbejde	i	

form	af	dissektion	inden	for	dette	emne	begrundes	med,	at	det	opfylder	kravet	om,	

at	eleverne	skal	udføre	selvstændige	undersøgelser	(EMU,	2017).	

	

Foruden	 den	 omtalte	 undersøgelseskompetence	 indeholder	 Fælles	 Mål	 ligeledes	

tre	 andre	 kompetenceområder,	 der	 hver	 især	 indeholder	 en	 lang	 række	

færdigheds-	og	vidensmål	 (EMU,	2017).	Det	kan	derfor,	på	grund	af	 tidsmæssige	

årsager,	 være	 en	 udfordring	 at	 opfylde	 alle	målene	 samtidig	med	 inddragelse	 af	

den	ønskede	mængde	praktisk	 arbejde.	 Tidsaspektet	 kan	 således	 betyde,	 at	man	

må	 gå	 på	 kompromis	 med	 fagets	 andre	 indholds-	 og	 kompetenceområder.	 Den	

minimale	 inddragelse	af	praktisk	arbejde	kan	antageligt	ses	som	et	resultat	af	de	

mange	mål,	 læreren	 bør	 tage	 hensyn	 til	 i	 sin	 tilrettelæggelse	 af	 undervisningen.	

Derfor	finder	vi	det	vigtigt	at	begrunde,	hvorfor	inddragelse	af	denne	type	arbejde	

bør	prioriteres,	når	det	antages,	at	det	ofte	er	på	bekostning	af	andre	elementer	i	

faget.	I	det	følgende	ønsker	vi	at	dykke	ned	i,	hvilke	kvaliteter	praktisk	arbejde	kan	

bidrage	med	 i	 forbindelse	med	elevernes	 læring,	således	 læreren	 inddrager	dette	

af	andre	grunde	end,	at	det	står	beskrevet	i	Fælles	Mål.	Vi	har	en	forhåbning	om,	at	

denne	synliggørelse	af	kvaliteterne	kan	være	med	til	at	øge	mængden	af	praktisk	

arbejde	i	biologiundervisningen	generelt.	
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3.	En	oplevelse	hvorved	eleverne	kan	“se”	teorien	

3.1	Konkretisering	af	teori	

En	af	de	helt	store	kvaliteter	ved	praktisk	arbejde	er,	at	 lærestoffet	 ifølge	Marion	

konkretiseres	 ved	 direkte	 observationer	 af	 naturvidenskabelige	 fænomener.	

Denne	 konkretisering	 giver	 eleverne	 anledning	 til	 at	 se	 sammenhængen	mellem	

teori	og	praksis	(Marion,	2015b).	Ser	vi	i	denne	forbindelse	nærmere	på	projektets	

undervisning,	anses	undersøgelse	og	dissektion	af	fisk	som	en	måde	at	gøre	teorien	

omkring	tilpasning	mere	konkret	for	eleverne	på.	Direkte	observationer	af	fiskens	

særegne	 træk	 kan	 være	med	 til	 at	 give	 eleverne	 et	 billede	 af,	 hvordan	 denne	 er	

tilpasset	 til	 sit	 levested.	 I	 den	 sammenhæng	 skriver	 Marion	 at	 inddragelse	 af	

praktisk	 arbejde	 i	 undervisningen,	 dog	 ikke	 nødvendigvis	 automatisk	 er	 lig	med	

læring.	Han	mener	derimod,	at	praktisk	arbejde	kan	bruges	som	en	forstærker	af	

elevernes	forståelse	af	teoretisk	indhold	og	på	den	måde	bidrage	til	deres	læring.	

Når	 eleverne	 gennem	praktisk	 arbejde	 skal	 anvende	 deres	 allerede	 eksisterende	

viden	om	fiskens	tilpasning,	i	undersøgelsen	af	konkrete	fisk,	kan	det	bidrage	til	en	

dybere	forståelse	af	det	faglige	indhold	(Marion,	2014a).	

	

Marion	nævner,	hvorledes	Millar	skelner	mellem	first-hand	knowledge	og	second-

hand	knowledge.	 First-hand	knowledge	 indebærer	 i	 projektets	 undervisning	den	

viden,	 eleverne	 kan	 opnå	 gennem	 deres	 observationer	 i	 det	 praktiske	 arbejde,	

herunder	de	erfaringer	eleverne	gør	sig	 i	 forbindelse	med	undersøgelse	af	 fisken.	

Second-hand	knowledge	er	derimod	den	 teoretiske	viden	om	 tilpasning	eleverne	

præsenteres	for	på	anden	vis,	i	vores	tilfælde	ved	gennemgang	og	en	mindre	øvelse	

i	 begyndelsen	 af	 undervisningen.	 First-hand-	 og	 second-hand	 knowledge	

forstærker	hinanden.	Ved	at	veksle	mellem	disse	i	undervisningen	kan	eleverne	få	

hjælp	til	at	skabe	en	sammenhæng	mellem	den	virkelige	og	konkrete	verden,	som	

består	af	fisken	og	de	observationer,	der	kan	gøres	i	forbindelse	med	denne,	og	den	

abstrakte	 verden,	 som	består	 af	 tankegange	og	 teori	 om	dens	 tilpasning.	 Således	

kan	der	skabes	sammenhæng	mellem	teori	og	praksis	(Marion,	2015a).	
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I	 den	 forbindelse	 pointerer	 Hodson	 dog,	 at	 inddragelse	 af	 både	 teoretiske	 og	

praktiske	elementer	ikke	nødvendigvis	betyder,	at	der	er	en	tydelig	sammenhæng	

mellem	 disse.	 Han	mener,	 at	man	 alt	 for	 ofte	 ser,	 at	 praktisk	 arbejde	 inddrages	

ureflekteret	i	undervisningen,	hvilket	medfører,	at	de	praktiske	elementer	kommer	

til	 at	 stå	 som	 isolerede	 dele.	 For	 at	 undgå	 en	 utydelig	 eller	 ikke	 eksisterende	

sammenhæng	mellem	teori	og	praksis	 startes	projektets	undervisning	ud	med	at	

give	eleverne	et	teoretisk	grundlag.	De	praktiske	aktiviteter	er	forsøgt	tilrettelagt,	

således	at	de	stiller	krav	til	eleverne	om	anvendelse	af	teori,	hvormed	vi	ønsker,	at	

de	 praktiske	 undersøgelser	 indgår	 som	 en	 integreret	 del	 af	 den	 samlede	

undervisning.	 I	 tilfælde	 hvor	 det	 praktiske	 arbejde	 inddrages	 som	 isolerede	

elementer,	 stiller	 Hodson	 sig	 kritisk	 overfor	 elevernes	 egentlige	 udbytte.	 Dette	

skyldes,	 at	 undersøgelse	 ikke	 alene	medfører	 tilegnelsen	 af	 den	 tilsigtede	 faglige	

viden,	da	det	er	den	forudgående	teori,	der	er	med	til	at	sikre	rammesætningen	af,	

og	et	tydeligt	formål	med	arbejdet	(Hodson,	2008).	

	

Praktisk	arbejde	kan,	udover	at	konkretisere	teori,	bekræfte	allerede	eksisterende	

viden.	 Som	 følge	 heraf	 kan	 elevernes	 forståelse	 både	 udvides	 og	 forstærkes.	

Marion	beskriver,	at	dette	særligt	gør	sig	gældende	i	praktiske	aktiviteter,	der	har	

til	hensigt	at	vise,	at	teorien	stemmer	i	praksis.	I	denne	forbindelse	skal	teorien	ses	

som	 en	 hjælp	 for	 eleverne	 til	 at	 danne	 ræsonnementer	 ud	 fra	 praksis	 (Marion,	

2014a).	Dette	 er	 ifølge	 den	 interviewede	 lærer	Mark	 en	 af	 hovedgrundene	 til,	 at	

han	inddrager	praktisk	arbejde:	

	

(...)for	at	vise	dem,	at	det	ikke	kun	er	noget,	der	står	i	bøgerne,	men	det	rent	

faktisk	også	er	sådan,	det	sker	i	virkeligheden.	

	

Her	 henviser	 Mark	 til	 eleverne,	 når	 han	 siger	 ”dem”.	 At	 se	 teorien	 stemmer	 i	

praksis,	er	 ligeledes	noget	der	kommer	til	udtryk	i	 interviewet	af	Heidi,	som	med	

begejstring	 udtaler	 hvordan	 hun	 kan:	 “(...)prøve	 at	 se	 hvordan	 det	 er	 i	

virkeligheden	 i	 stedet	 for	 bare	 i	 bogen.”	 Erfaringer	 viser	 dog	 ifølge	 Marion,	 at	

eleverne	har	brug	for	yderligere	hjælp	til	at	danne	føromtalte	ræsonnementer	ud	
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fra	praksis	(Marion,	2014a).	

	

Der	 kan	 være	 stor	 værdi	 i	 at	 undersøge	 og	 forstå	 fænomener	 og	 begreber	 i	

realistiske	 og	 konkrete	 sammenhænge,	 som	 dermed	 kan	 fremstå	 som	 mere	

meningsfulde	for	eleverne.	Dog	bør	man	i	denne	forbindelse	være	opmærksom	på,	

at	det	langt	fra	er	alle	praktiske	aktiviteter,	der	viser,	hvordan	det	i	virkeligheden	

hænger	sammen.	Aktiviteterne	skal	måske	i	højere	grad	ses	som	simple	modeller	

af	 virkeligheden,	 der	 kan	 hjælpe	 til	 dele	 af	 elevernes	 forståelse	 af	 biologiske	

fænomener	og	begreber.	 Således	bliver	et	af	målene	med	praktisk	arbejde,	 ifølge	

Marion,	 at	 bruge	 simple	 eksempler	 som	 et	 udtryk	 for	 det	 generelle	 (Marion,	

2015a).	Vendes	der	igen	tilbage	til	projektets	undervisning,	kan	undersøgelsen	og	

dissektionen	 af	 fisk	 ses	 som	 et	 udtryk	 for	 det	 generelle.	 Ved	 at	 stille	 skarpt	 på	

fiskens	tilpasning	kan	dette	hjælpe	eleverne	til	at	forstå	teorien	om	dyrs	tilpasning	

på	 et	 mere	 generelt	 plan.	 Vi	 udnytter	 her,	 at	 eleverne	 kan	 bruge	 deres	

observationer	 af	 fiskens	 særegne	 træk	 til	 at	 identificere	 eventuelle	 ligheder	 og	

forskelle	 til	 andre	 dyregrupper.	 Hermed	 har	 vi	 en	 formodning	 om,	 at	 dyrenes	

forskellige	 strategier	 om	 tilpasning	 i	 højere	 grad	 kommer	 til	 syne,	 hvormed	 det	

praktiske	 arbejde	med	 fisk	 er	med	 til	 at	 konkretisere	 teorien	om	dyrs	 tilpasning	

generelt.	

	

3.2	Er	det	lettere	at	huske	noget	praktisk?	

Ifølge	 Fredens	 er	 det	 lettere	 for	 eleverne	 at	 lære	 biologisk	 fagstof,	 når	 det	

konkretiseres	i	praktisk	arbejde,	og	dette	huskes	ligeledes	i	højere	grad,	når	det	er	

knyttet	til	det	oplevelsesaspekt,	arbejdet	kan	indebære	(Fredens,	2006).	Oplevelse	

er	ligeledes	et	aspekt,	der	ifølge	de	interviewede	lærere	spiller	en	betydelig	rolle	i	

praktisk	arbejde.	Per	understreger,	at	de	oplevelser	eleverne	får	i	forbindelse	med	

praktisk	arbejde	er	nogle,	der	helst	skal	rykke	lidt	i	dem	og	måske	endda	chokere	

nogle	af	dem.	I	den	forbindelse	understreger	han,	at	dette	oplevelsesaspekt	er	både	

væsentligt	og	værdifuldt	og	har	høj	prioritet	i	udvælgelsen	af	praktiske	aktiviteter	

til	 undervisningen.	 Han	 bruger	 dog	 ikke	 direkte	 hukommelseselementet	 til	 at	
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begrunde	dette.	

	

Når	 eleverne	 opnår	 et	 læringsudbytte	 i	 det	 praktiske	 arbejde,	 lagres	 dette	 som	

viden	 og	 færdigheder	 i	 deres	 hukommelse.	 Fredens	 mener,	 at	 eleverne	 lærer	

gennem	 et	 samspil	 mellem	 handling,	 oplevelse	 og	 forståelse,	 som	 hver	 især	 har	

forbindelse	 til	 en	 af	 de	 tre	 former	 for	 hukommelse	 (Fredens,	 2006).	

Undersøgelserne	af	 fisk	 indebærer	elementer,	hvor	eleverne	 skal	bruge	kroppen,	

særligt	 hænderne	 og	 deres	 erfaring	 med	 dette	 lagres	 i	 handlingshukommelsen.	

Selve	 oplevelsen	 med	 det	 praktiske	 arbejde	 lagres	 derimod	 i	 den	 episodiske	

hukommelse.	Oplevelsen	indebærer,	at	eleverne	under	det	praktiske	arbejde	med	

fiskene	 bruger	 deres	 sanser	 og	 bearbejder	 disse	 indtryk	 kognitivt.	 Fordi	

erindringerne	 fra	 oplevelsen	 er	 knyttet	 til	 den	 enkelte	 elevs	 sanseindtryk	 fra	

undersøgelsen,	 kalder	 Fredens	 også	 disse	 erindringer	 for	 personlig	 viden.	 Hertil	

hører	 elevens	opfattelse	 af	 tid,	 sted	og	 stemning	 samt	de	personlige	 følelser,	der	

fremkaldes	 i	 forbindelse	med	det	praktiske	arbejde.	Den	 læring	der	sker	gennem	

handling	 og	 oplevelse	 påvirkes	 således	 af	 konteksten	 og	 de	 indtryk	

undersøgelserne	 af	 fisk	 kan	 give	 eleverne.	 Disse	 indtryk	 bidrager	 til	 at	

personliggøre	 elevernes	 oplevelse,	 og	 viden	 der	 er	mere	 personlig	 huskes	 bedre	

(Fredens,	2006).	

	

I	overensstemmelse	med	Deweys	syn	på	læring	mener	Fredens,	at	det	ikke	er	nok	

at	 inddrage	 fysisk	 gøren	 og	 sansning,	 men,	 at	 der	 ligeledes	 bør	 inddrages	 en	

kognitiv	behandling	af	oplevelsen,	hvis	man	vil	opnå	 læring	hos	eleverne.	Først	 i	

samspillet	mellem	sansning,	kognition	og	motorik	sker	der	 læring,	som	elevernes	

formodes	at	kunne	anvende	 i	andre	sammenhænge.	Således	omdannes	elevernes	

personlige	 viden	 til	 forståelse,	 der	 lagres	 i	 den	 semantiske	 hukommelse,	 der	 er	

uafhængig	af	kontekst	og	elevernes	personlige	erindring	herom	(Fredens,	2006).	

	

Med	 andre	 ord	 er	 det	 afgørende	 for	 elevernes	 læringsudbytte,	 at	 det	 praktiske	

arbejde	 involverer	 såvel	 hands-on	 som	minds-on.	 Dog	 viser	 vores	 interviews,	 at	

det	ikke	er	en	selvfølge,	at	alle	elever	automatisk	tænker	og	undrer	sig	over	det,	de	
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har	set	og	oplevet	 i	det	praktiske	arbejde.	Om	det	 fortæller	Mark,	at	nogle	elever	

bliver	meget	oplevelsesorienterede,	når	det	kommer	til	praktisk	arbejde	og	blot	vil	

tænke:	 “fedt	nok,	og	 så	kunne	 jeg	mærke	det	her”.	Eleverne	gør	 sig	dermed	 ikke	

yderligere	 tanker	om	det	oplevede	og	er	 egentlig	 ligeglade	med	hvorfor.	 Såfremt	

den	 episodiske	 hukommelse	 skal	 bruges	 som	 et	 argument	 for	 inddragelse	 af	

praktisk	 arbejde,	 er	 det	 en	 forudsætning,	 at	 læreren	 tilrettelægger	 arbejdet,	

således	det	 fremmer	en	kognitiv	bearbejdning	af	 elevernes	personlige	oplevelser	

og	dermed	deres	læring	(Fredens,	2006).	

	

Den	 semantiske	 viden	 er	 med	 til	 at	 forme	 elevernes	 forventninger	 til	 alt	

vedrørende	 det	 praktiske	 arbejde	 lige	 fra	 brug	 af	 udstyr	 til	 mere	 konkrete	

aspekter.	 Hukommelsen	 er	 altså	 ikke	 blot	 et	 lager	 af	 viden,	 men	 ligeledes	 den	

enkeltes	 hypotese	 om	 virkeligheden.	 Elevernes	 forventninger	 danner	 således	

grundlag	 for,	 hvor	 overraskende	 noget	 opleves.	 Der	 er	 dermed	 en	 tydelig	

sammenhæng	mellem	graden	af	overraskelse	og	elevernes	hukommelse	(Fredens,	

2006).	

	

Overraskelsesmomentet	kommer	tydeligt	til	udtryk	i	interviewet	af	Thea,	hvor	hun	

fortæller	 om	 sine	 erindringer	 om	 at	 dissekere	 et	 svinehjerte.	 Hun	 beskriver	

aktiviteten	 som	 grænseoverskridende,	 og	 erindringen	 om	 denne	 fører	 hende	

tilbage	 til	 hændelsen,	 hvor	 hun	 genkalder	 de	 følelser,	 hun	 oplevede.	 Denne	

personlige	hændelse	har	sat	sine	spor,	og	det	er	tydeligt,	at	den	har	påvirket	hende,	

hvilket	 kan	 være	 grunden	 til,	 at	 hun	 husker	 den,	 selv	 mere	 end	 et	 år	 efter	

dissektionen	fandt	sted.	En	aktivitet	som	dissektion,	der	ofte	overrasker	eleverne	

på	den	ene	eller	anden	måde,	kan	betragtes	som	en	aha-oplevelse.	Fredens	mener,	

at	elevernes	personlige	erindringer	om	oplevelsen	kan	bruges	som	et	redskab	til	at	

forbinde	praksis	med	teori.	Således	kan	erindring	om	praksis	hjælpe	eleverne	til	at	

huske	tilhørende	teori	(Fredens,	2006).	
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4.	Motivation	

Når	 eleverne	 i	 interviewene	 spørges	 ind	 til,	 hvad	 de	 synes	 om	 praktisk	 arbejde,	

kommer	de	med	udtalelser	som:	“det	er	sjovere”,	“det	er	spændende”,	“det	er	fedt,	

at	man	selv	får	lov	til	at	lave	noget”	og	“det	er	lidt	bedre,	hvis	man	får	lov	at	have	

fingrene	i	det”.	Der	er	således	ingen	tvivl	om,	at	eleverne	rigtig	godt	kan	lide	at	lave	

praktisk	arbejde,	hvilket	kan	være	et	tegn	på,	at	eleverne	finder	denne	type	arbejde	

motiverende.	Motivationsaspektet	er	ligeledes	noget	lærerne	bider	mærke	i,	når	de	

i	 interviewene	 fortæller	om	deres	oplevelser	af	eleverne,	når	de	udfører	praktisk	

arbejde.	Hertil	udtaler	Per	blandt	andet:	“det	giver	et	smil	på	læben”,	“de	føler,	at	

tiden	flyver	afsted	og,	at	det	er	super	fedt	det	her”	og	“bare	se	dem	når	de	drøner	

rundt	og	laver	podningsforsøg,	altså	de	er	jo	så	aktive”.	Generelt	har	lærerne	altså	

en	oplevelse	af,	at	elevernes	motivation	øges,	når	de	 inddrager	praktisk	arbejde	 i	

deres	undervisning,	og	det	er	hovedsageligt	motivationsaspektet	de	vægter	i	deres	

begrundelse	 for	 praktisk	 arbejde.	 Der	 hersker	 dermed	 ingen	 tvivl	 om,	 at	

motivation	spiller	en	stor	rolle	i	forbindelse	med	praktisk	arbejde.	Derfor	finder	vi	

det	 relevant	 at	 dykke	 ned	 i	 motivationsbegrebet	 og	 se	 nærmere	 på	 dette	 som	

argument	for	inddragelse	af	praktisk	arbejde.	

4.1	Motivation	som	begreb	

Brinkmann	skelner	mellem	to	former	for	motivation;	motivation	som	drivkraft	og	

motivation	som	mening.	Drivkraft	kan	være	udtryk	for	menneskets	lyst,	drift	eller	

behov	 og	 er	 indre	 tilstande,	 der	 giver	 drivkraft	 til	 at	 handle	 på	 bestemt	 vis.	 I	 et	

forsøg	 på	 at	 sikre	 elevernes	 drivkraft	 må	 læreren	 løbende	 bidrage	 til	

opretholdelsen	 af	 deres	motivation.	 Opfattelsen	 af	motivation	 som	mening	 er	 et	

mere	rationelt	perspektiv	på	motivation,	hvor	denne	udspringer	af,	hvorvidt	der	er	

gode	 grunde	 til	 at	 handle	 på	 bestemt	 vis.	 Man	 behøver	 altså	 nødvendigvis	 ikke	

have	lyst	til	at	udføre	en	handling,	men	kan	på	trods	af	dette	godt	være	motiveret,	

fordi	man	vurderer	handlingen	som	det	mest	 rationelle	og	meningsfulde	at	gøre.	

Det	 vil	 således	 sige,	 at	 læreren	 må	 præsentere	 undervisningens	 indhold	 på	 en	

måde,	der	vil	virke	meningsfuld	for	eleverne,	og	hvor	de	ligeledes	kan	se	en	værdi	i	

at	 deltage	 i	 undervisningens	 aktiviteter.	 Mens	 drivkraften	 er	 noget	 indre,	 er	
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motivation	som	mening	derimod	noget	der	trækker	mennesket	udefra.	Brinkmann	

pointerer,	 at	 det	 først	 er	 i	 det	 øjeblik,	 hvor	 eleverne	 ikke	 kan	 se	meningen	med	

aktiviteter	 i	 undervisningen,	 at	 de	 vil	 begynde	 at	 stille	 spørgsmål	 til,	 hvorfor	 de	

skal	 deltage.	 Endeligt	 understreger	 han,	 at	 eleverne	 vil	 være	 mest	 motiverede	 i	

undervisningssituationer,	hvor	de	ikke	tænker	over,	om	de	er	motiverede	eller	ej.	

Ifølge	 Dewey	 kan	 man	 ikke	 adskille	 ovenstående	 to	 former	 for	 motivation,	 da	

mennesket	som	aktive,	handlende	væsener	helt	naturligt	er	drevet,	både	af	lyst	og	

af	at	skabe	sammenhæng	og	mening	i	oplevelsesbaserede	erfaringer	(Brinkmann,	

2007).	

4.2	Oplevelser	der	skaber	nysgerrighed	og	undren	hos	eleverne	

Når	 elevernes	 sanser	 bringes	 i	 spil	 under	 praktisk	 arbejde,	 indebærer	 dette	 en	

inddragelse	 af	 æstetiske	 erfaringer	 i	 undervisningen	 (Brodersen,	 2017).	 I	

æstetiske	 erfaringer	 præges	 elevernes	 oplevelser	 af	 bevægelse,	 farver,	 lyde,	 lys,	

dufte,	 smage	 og	 stoflighed,	 herunder	 hvordan	 objekter	 føles	 og	 fornemmes	

(Fredens,	 2006).	 Den	 æstetiske	 dimension	 kan	 bidrage	 til	 at	 pirre	 elevernes	

nysgerrighed,	 som	 ofte	 følges	 af	 undren.	 Ifølge	 Hodson	 peger	 forskning	 på,	 at	

praktisk	arbejde	kan	øge	mængden	af	æstetiske	aspekter	 i	biologiundervisningen	

(Hodson,	2008).	

	

Ved	 anvendelse	 af	 praktisk	 arbejde	 fortæller	 Per,	 hvordan	 han	 stræber	 efter	 at	

udsætte	 eleverne	 for	 overraskende	 momenter.	 Ifølge	 Marion	 kan	 sådanne	

momenter	 være	 med	 til	 at	 vække	 elevernes	 nysgerrighed	 (Marion,	 2015a).	

Nysgerrighed	 er	 et	 instinkt	 der	 som	 nævnt	 medfører	 undren,	 men	 ligeledes	

medfører	 undersøgende	 adfærd,	 hvilket	 er	 ønskværdigt	 at	 opnå	 hos	 eleverne	

(Vejleskov,	2009).	Dette	er	tilmed	Pers	oplevelse,	og	i	denne	sammenhæng	udtaler	

han	følgende	om	eleverne:	

	

De	 er	 virkelig	 rundt	 og	 undersøge,	 og	 når	 de	 begynder	 at	 kunne	 se	 deres	

resultater,	så	bliver	de	kommenteret	i	den	grad.	
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Det	kan	herudfra	uddrages,	at	eleverne	i	højere	grad	undrer	sig	over	observationer	

og	 sætter	 spørgsmålstegn	 ved	deres	 resultater,	 når	 de	 er	 nysgerrige	 og	 arbejder	

mere	 undersøgende.	 Elever	 der	 er	 nysgerrige	 og	 ivrige	 efter	 at	 udvide	 deres	

forståelse	 ved	 at	 finde	 svar	 på	 undrende	 spørgsmål,	 er	 direkte	 motiverede	

(Vejleskov,	 2009).	 I	 og	med,	 at	 praktisk	 arbejde	 kan	 bidrage	 til	 nysgerrighed	 og	

undren,	 vil	 eleverne	 være	 åbne	og	parate	 til	 at	 lade	oplevelsen	 sætte	 sine	 spor	 i	

deres	bevidsthed.	 For	 at	motivere	 eleverne	 er	det	nødvendigt	 at	 stimulere	deres	

interesse	og	nysgerrighed.	Ifølge	Vejleskov	mener	Shand,	at	man	fremfor	at	bruge	

nysgerrighed	 som	 middel	 til	 at	 motivere	 eleverne	 og	 dermed	 opnå	 en	 højere	

elevaktivitet	 i	 undervisningen,	 i	 stedet	 bør	 have	 det	 som	 mål	 at	 skabe	 undren	

(Vejleskov,	2009).	

4.3	Praktisk	arbejde	som	et	svar	på	en	varieret	undervisning	

Marion	 skriver,	 at	 der	 er	 en	 tydelig	 sammenhæng	mellem	 de	 arbejdsmåder,	 der	

anvendes	 i	 undervisningen	 og	 den	 interesse	 og	motivation,	man	 derigennem	 vil	

opleve	hos	eleverne	(Marion,	2015a).	Inddragelse	af	praktisk	arbejde	kan	bidrage	

til	variation	i	undervisningen.	Det	skyldes,	at	praktisk	arbejde,	til	forskel	fra	andre	

arbejdsmåder,	 i	 højere	 grad	 indebærer,	 at	 eleverne	 selv	 skal	 være	 aktive	 og	

arbejde	mere	hands-on.	Variation	har	ligeledes	betydning	for	elevernes	opfattelse	

af	praktisk	arbejde,	hvor	Anton	beskriver	dette	som	noget	“andet”	og	udtaler:	

	

(...)alt	 der	 er	 noget	 andet,	 synes	 jeg	 er	 sjovt	 på	 en	 eller	 anden	 måde.	

Selvfølgelig	er	der	noget,	der	er	sjovere	end	andet,	men	altså	noget	nyt	(...)så	

bliver	man	ikke	træt	af	det.	

	

Når	Anton	omtaler	praktisk	arbejde	som	nyt	og	anderledes,	kan	det	 formodes,	at	

han	her	ser	på	dette	som	en	variation	til	den	øvrige	undervisning.	Det	er	altså	det	

varierende	 aspekt,	 der	 øger	 hans	 interesse,	 og	 dermed	 gør	 ham	motiveret	 for	 at	

deltage.	Her	 er	 det	 ifølge	Marion	 vigtigt	 at	 understrege,	 at	 varieret	 undervisning	

ikke	 i	sig	selv	er	et	 læringsmål,	men	derimod	et	redskab	til,	at	eleverne	opnår	de	

læringsmål,	der	er	sat	for	undervisningen	(Marion,	2015a).	
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Marion	og	Hodson	er	enige	om,	at	 lærere	ofte	har	et	alt	 for	stort	 fokus	på,	at	det	

praktiske	 arbejde	 skal	 aktivere	 eleverne	 og	 fokuserer	 dermed	 alt	 for	 lidt	 på,	

hvordan	arbejdet	bidrager	til	et	læringsudbytte	(Marion,	2015a	og	Hodson,	2008).	

Som	nævnt	ovenfor	vil	elevaktivering	medføre	variation	i	undervisningen,	hvilket	i	

sig	selv	er	en	motivationsfaktor.	I	den	forbindelse	udtaler	Mark:	“(...)jeg	tror	deres	

motivation	for	faget	stiger	med,	hvor	meget	praktisk	man	kan	bringe	i	spil.”	Men	i	

modsætning	til	hvad	Marion	og	Hodson	formoder,	understreger	Mark	i	forlængelse	

af	 ovenstående	 udtalelse:	 “(...)så	 er	 det	 jo	 så	 udfordringen	 at	 få	 gjort	 det	 på	 en	

måde,	 så	 de	 rent	 faktisk	 får	 et	 fagligt	 udbytte	 ud	 af	 det.”	 Mark	 er	 således	

opmærksom	 på,	 hvordan	 elevernes	 faglige	 udvikling	 bør	 være	 i	 centrum,	 men	

erkender	samtidig,	at	motivationen	er	vigtig.	Variation	kan	således	godt	bidrage	til	

en	 udvikling	 hos	 eleverne,	 men	 hvis	 de	 aktiviteter	 der	 skal	 skabe	 variationen	

bruges	 ureflekteret,	 og	 blot	 inddrages	 i	 flæng	 som	 et	 svar	 på	 en	 varieret	 og	

motiverende	 undervisning,	 er	 et	 læringsudbytte	 ikke	 en	 selvfølgelighed	 (Marion,	

2015a	 og	 Hodson,	 2008).	 Denne	 ureflekterede	 brug	 af	 praktisk	 arbejde,	 med	

overvejende	 fokus	 på	 variation,	 kan	 således	 betyde	 at	minds-on	 delen	mindskes	

eller	helt	udelades.	I	modsætning	til	hvad	de	fleste	lærere	har	en	forventning	om,	

herunder	Mark,	 betyder	 en	øget	mængde	praktisk	 arbejde	 i	 undervisningen	 ikke	

nødvendigvis,	 at	 elevernes	 motivation	 øges.	 I	 den	 forbindelse	 understreger	

Hodson,	 hvorledes	 en	 række	 undersøgelser	 har	 vist,	 at	 elever	 generelt	 blot	

betragter	 praktisk	 arbejde	 som	 et	 mindre	 kedeligt	 alternativ	 til	 andre	

undervisningsmetoder	(Hodson,	2008).	

4.4	Praktisk	arbejde	-	det	skal	give	mening!	

Undersøgelser	viser	ifølge	Marion,	at	lærere	i	deres	undervisning	har	en	tendens	til	

at	 stræbe	 efter	 det,	 de	 tror	 eleverne	 vil	 finde	 sjovt	 og	 spændende.	 Som	 resultat	

heraf	 ser	man	 desværre,	 at	 det	 praktiske	 arbejde	mister	 sit	 formål,	 da	 lærernes	

fokus	 bliver	 at	 tilfredsstille	 eleverne	 ud	 fra	 en	 forestilling	 om,	 hvad	 der	 kan	

motivere	dem	(Marion,	2015b).	
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I	 disse	 tilfælde	 fokuserer	 lærerne	 på	 at	 motivere	 eleverne	 ud	 fra	 deres	 lyster,	

hvilket	kan	ses	som	et	udtryk	for	det,	Brinkmann	kalder	motivation	som	drivkraft.	

For	at	undgå,	 at	 et	 fokus	på	motivation	bliver	på	bekostning	af	 arbejdets	 formål,	

bør	 lærerne	 i	 stedet	 tilrettelægge	det	praktiske	arbejde	med	udgangspunkt	 i	det,	

Brinkmann	 kalder	 motivation	 som	 mening.	 Når	 det	 praktiske	 arbejde	 skal	 give	

mening	for	eleverne,	må	enten	læringsindhold,	aktivitet	eller	begge,	berøre	noget	

de	 finder	 værdifuldt.	 Dette	 vil	 ofte	 være	 elementer,	 de	 kan	 koble	 til	 deres	 egen	

hverdag.	 Såfremt	 eleverne	 kan	 se,	 at	 aktiviteten	 kan	 være	 nyttig	 i	 andre	

sammenhænge,	 vil	 eleverne	 ligeledes	 kunne	 se	 en	mening	med	 at	 engagere	 sig	 i	

arbejdet.	Dette	indebærer,	at	eleverne	kan	tillægge	arbejdet	en	betydning,	der	ikke	

blot	 handler	 om,	 at	 det	 er	 noget	 der	 stilles	 krav	 til,	 at	 de	 skal	 lære.	 Således	 kan	

arbejdet	 virke	meningsfuldt	 for	 eleverne	 enten	 ved,	 at	 det	 relaterer	 sig	 til	 deres	

hverdag,	eller	når	det	kan	opfattes	som	nyttigt	(Marion,	2015b).	

	

5.	Der	er	ikke	tid	nok!	

Foregående	 kapitler	 har	 vist	 et	 tydeligt	 billede	 på,	 at	 der	 er	 mange	 gode	

argumenter,	 der	 taler	 for	 at	 inddrage	 praktisk	 arbejde,	 og	 interviewene	 viser,	 at	

lærerne	er	opmærksomme	på	 langt	de	 fleste	 af	disse.	På	den	baggrund	kan	man	

undre	sig	over,	hvorfor	det	generelt	tyder	på,	at	lærerne	alligevel	ikke	prioriterer	

at	inddrage	den	ønskede	mængde	praktisk	arbejde	i	deres	undervisning.	I	forsøget	

på	at	 finde	en	 forklaring	på	dette	generelle	billede	vil	vi	se	nærmere	på,	hvad	de	

interviewede	 lærere	mener	 ligger	 til	 grund	 for	 deres	 begrænsede	 inddragelse	 af	

praktisk	arbejde.	

	

Begge	 lærere	 fortæller,	 at	 de	 rigtig	 gerne	 vil	 inddrage	 praktisk	 arbejde,	 men	

fremhæver	 tidsaspektet	og	de	 fysiske	rammer	som	en	begrænsende	 faktor.	Dette	

bringer	os	 tilbage	 til	det,	der	 indledningsvis	er	beskrevet	som	en	af	de	helt	store	

problematikker,	nemlig	tidsaspektet,	som	endnu	ikke	er	blevet	berørt	 i	projektet.	

Hertil	udtaler	Mark:	“jeg	vil	egentlig	rigtig	gerne	lave	forsøg,	men	man	kan	hurtigt	

bruge	meget	 tid	 på	det”.	 Ifølge	Marion	 er	 praktisk	 arbejde	 enormt	 tidskrævende	
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både	 under	 selve	 arbejdet	 i	 undervisningen,	 men	 i	 lige	 så	 høj	 grad	 i	 lærerens	

planlægning	(Marion,	2015a).	

	

Et	 andet	 aspekt	 kan	 være	 om	 det	 praktiske	 arbejde	 kan	 gennemføres	 inden	 for	

lektionens	tidsramme.	Per	fortæller,	at	den	begrænsede	tid	gør	det	svært	at	nå	at	

“stille	 op	 til	 det	 hele”.	 Det	 må	 antages,	 at	 han	 i	 den	 forbindelse	 mener,	 at	 det	

tidsmæssigt	kan	være	en	stor	udfordring	både	at	stille	 forsøgene	op,	gennemføre	

dem,	 rydde	 op	 samt	 have	 tid	 til	 at	 efterbehandle,	 mens	 forsøgene	 er	 friske	 i	

elevernes	erindringer.	

	

Udover	at	det	kan	være	svært	at	nå	alt	dette	inden	for	samme	undervisningsgang,	

udtaler	Mark,	hvordan	han	oplever,	 at	mange	 forsøg	 i	undervisningen	 indebærer	

processer,	 der	 skal	 forløbe	 over	 længere	 tid,	 end	 der	 er	 til	 rådighed	 i	 en	

dobbeltlektion:	

	

I	 biologifaget	 er	 det	 nogle	 gange	 lidt	 sværere	 at	 gennemføre	 de	 der	 mere	

praktiske	ting	fra	gang	til	gang.	Det	kræver,	at	det	skal	stå	i	 længere	tid,	og	

det	synes	jeg	nogle	gange	kan	være	lidt	udfordrende.	

	

På	 baggrund	 af	 dette	 må	 læreren	 i	 sin	 udvælgelse	 af	 aktiviteter	 overveje,	 om	

arbejdet	 kan	 sættes	 i	 bero	og	 fortsættes	ugen	efter.	Heri	 kan	der	 ligge	 en	 række	

udfordringer,	da	det	forudsætter,	at	både	lokale	og	udstyr	i	mellemtiden	skal	være	

tilgængeligt	 for	 andre,	da	man	er	 flere	 faglærere	om	at	dele.	Dette	 indebærer	 en	

risiko	for,	at	der	kan	blive	byttet	rundt	på	tingene,	noget	kan	gå	i	stykker	eller	ved	

fejl	 blive	 smidt	 ud.	 Derfor	 falder	 valget	 ofte	 på	 praktiske	 aktiviteter,	 der	 kan	

gennemføres	indenfor	tidsrammen	(Marion,	2015a).	

	

De	 overvejelser	 læreren	 bør	 gøre	 sig	 i	 planlægningen	 af	 praktisk	 arbejde,	 er	

ligeledes	 enormt	 tidskrævende,	 hvorfor	mange	 lærere	 enten	mindsker	 eller	 helt	

fravælger	 de	 praktiske	 elementer	 i	 deres	 undervisning	 (Andersen	 et	 al.,	 2002).	

Hertil	udtaler	Mark:	“der	går	meget	tid	med	at	skulle	forberede,	og	den	tid	(...)	er	
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der	ikke	så	meget	af”	og	udtaler	om	forberedelsens	betydning	for	mængden:	“det	

kan	 nogle	 gange	 blive	 en	 faktor,	 hvor	meget	 tid,	 man	 lige	 har	 til	 at	 gøre	 sig	 de	

forberedelser,	 der	 skal	 til”.	 Disse	 udtalelser	 er	 et	 tydeligt	 bevis	 på,	 at	 den	

begrænsede	 mængde	 praktisk	 arbejde,	 der	 inddrages	 blandt	 andet	 skyldes,	 at	

lærerne	 ikke	 føler,	 de	 har	 tid	 til	 den	 omfattende	 planlægning	 der	 kræves.	 I	 den	

forbindelse	beskriver	Mark,	at	det	er	vigtigt,	at	 tilrettelæggelsen	påbegyndes	god	

tid	i	forvejen,	men	ud	fra	ovenstående	udtalelser	er	der	næppe	overskud	og	tid	til	

at	 være	 på	 forkant.	 Når	 Mark	 skal	 forberede	 praktisk	 arbejde,	 overvejer	 han	

følgende:	“hvis	 jeg	vil	 lave	det	her	 forsøg,	så	skal	 jeg	 i	god	tid	have	bestilt	de	her	

ting	 hjem,	 så	 de	 er	 klar	 til	 den	 dag.”	 Praktisk	 arbejde	 kan	 altså	 ikke	 bare	 lige	

inddrages	med	kort	 varsel,	 da	 der	 ofte	 er	 adskillige	 elementer,	 der	 skal	 være	på	

plads	for,	at	dette	kan	gennemføres.	Så	vidt	det	praktiske	arbejde	kræver	indkøb	af	

materialer,	bør	det	undersøges,	om	skolen	har	ressourcer	til	dette	(Marion,	2015a).	

	

Foruden	tidsaspektet	spiller	skolens	fysiske	rammer	som	nævnt	en	afgørende	rolle	

for,	 i	hvor	høj	grad	praktisk	arbejde	 inddrages	 i	undervisningen.	Fysiske	rammer	

rummer	 ifølge	 Marion	 skolens	 naturfagslokaler,	 herunder	 indretning,	 udstyr	 og	

tilgængelighed.	Mark	beskriver,	hvordan	dette	har	stor	betydning	for	hans	valg	af	

praktiske	aktiviteter	og	udtaler	i	den	forbindelse:	

	

Når	 jeg	 kigger	 på,	 hvilke	 forsøg	 jeg	 skal	 lave,	 så	 overvejer	 jeg	 selvfølgelig,	

hvilke	forsøg	der	kan	lade	sig	gøre,	indenfor	den	ramme	vi	har,	herunder	rent	

materialemæssigt;	hvad	har	vi	i	vores	depot.	

	

Hermed	 spiller	 lokalets	 udstyr	 en	 særlig	 afgørende	 rolle,	 da	 det	meste	 praktiske	

arbejde	 kræver	 adgang	 til	 bestemt	 udstyr	 og	 ikke	 kan	 gennemføres	 uden.	 Disse	

fysiske	rammer	kan	således	begrænse	mulighederne	for	det	praktiske	arbejde,	og	

dermed	hvilke	aktiviteter	læreren	kan	vælge	at	inddrage	(Marion,	2015a).	

	

Ses	lærernes	udtalelser	som	udtryk	for	det	generelle	billede	af,	at	praktisk	arbejde	

inddrages	i	en	minimal	mængde,	spiller	tidsaspektet	og	de	fysiske	rammer	altså	en	
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helt	afgørende	rolle.	Da	der	som	nævnt	ikke	er	nogen	tvivl	om,	at	der	er	flere	gode	

argumenter	for	at	inddrage	praktisk	arbejde	i	undervisningen,	må	det	altså	betyde,	

at	tidsaspektet	og	de	fysiske	rammer	er	så	stor	en	hæmsko,	at	de	overskygger	de	

gode	argumenters	fordele.	

	

Del	2	

Det	har	indtil	nu	i	projektet	vist	sig,	at	praktisk	arbejde	ikke	automatisk	bidrager	til	

et	øget	læringsudbytte.	Flere	undersøgelser	viser,	at	praktisk	arbejde	ofte	er	både	

ureflekteret	og	uden	forbindelse	til	den	resterende	undervisning	(Hodson,	2008).	

Dette	 har	 stor	 betydning	 for	 argumenternes	 værdi	 og	 brugbarhed,	 hvorfor	

spørgsmålet	om	hvordan	bliver	yderst	relevant.	

	

Skal	 det	 praktiske	 arbejde	 bidrage	 til	 et	 læringsudbytte	 hos	 eleverne,	 er	 det	

altafgørende,	 at	 lærerne	 reflekterer	 over,	 hvordan	 arbejdet	 bedst	 inddrages,	

hvilket	indebærer	en	række	overvejelser.	Først	og	fremmest	må	læreren	overveje,	

hvad	der	er	muligt	at	gennemføre	inden	for	de	aktuelle	fysiske	rammer	og	herudfra	

bestemme	 læringsmål	 og	 gøre	 sig	 klart,	 hvad	 formålet	med	 arbejdet	 er.	 Allerede	

her	melder	den	første	lange	række	af	overvejelser	sig.	Dette	rummer	blandt	andet	

elevforudsætninger	 og	 ikke	mindst	 lærerens	 egne	 forudsætninger,	 aktiviteternes	

udformning	 og	 meningsfuldhed,	 samt	 hvordan	 det	 praktiske	 arbejde	 kan	

integreres	 i	 den	 resterende	 undervisning.	 Overvejelserne	 stopper	 dog	 ikke	 her.	

Læreren	 må	 ligeledes	 overveje,	 hvad	 der	 skal	 ske	 både	 før,	 under	 og	 efter	 den	

praktiske	del	af	det	samlede	arbejde.	

	

Blot	 ved	 denne	 overordnede	 opremsning	 af	 overvejelser	 i	 forbindelse	 med	

praktisk	 arbejde	 fremstår	 det	 tydeligt,	 hvorledes	 inddragelsen	 af	 dette	 ikke	 er	

nogen	 enkel	 sag,	 hvis	 arbejdet	 samtidig	 skal	 bidrage	 til	 elevernes	 læring.	

Interviewene	 viser,	 at	 lærerne	 ser	 inddragelse	 af	 praktisk	 arbejde	 som	 en	 stor	

udfordring	 og	 fortæller,	 hvorledes	 de	 ofte	 kan	 mangle	 overblikket.	 I	 den	

forbindelse	peger	forskning	på,	at	det	manglende	overblik	netop	kan	ligge	til	grund	
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for,	at	mange	lærere	fravælger	praktisk	arbejde	i	deres	undervisning	(Andersen	et	

al.,	 2002).	 Ikke	 nok	 med,	 at	 ovenstående	 overvejelser	 i	 sig	 selv	 kan	 være	

uoverskuelige,	er	der	ovenikøbet	ikke	tale	om	en	engangsforestilling.	

	

I	 et	 forsøg	 på	 at	 give	 et	 større	 overblik	 over	 hvilke	 overvejelser	 der	 er	 mest	

relevante	i	forbindelse	med	inddragelse	af	praktisk	arbejde,	vil	vi	se	nærmere	på,	

hvordan	læreren	kan	tilrettelægge	arbejdet,	med	den	hensigt	at	fremme	elevernes	

læring.	Praktisk	arbejde	kan	være	udformet	på	forskellig	vis,	hvorfor	det	ikke	har	

relevans	 at	 omtale	 praktisk	 arbejde	 generelt	 som	 et	 effektivt	 undervisnings-	 og	

læringsmiddel.	 Derimod	 bør	 man	 se	 på,	 hvor	 effektiv	 den	 enkelte	 aktivitet	 er	

(Millar,	2014a).	Derfor	vil	vi	i	det	følgende	inddrage	Millars	effektivitetsmodel	i	en	

analyse	 af	 projektets	 undervisning	 med	 henblik	 på	 at	 optimere	 effektiviteten	 af	

denne.	 Under	 anvendelse	 af	 modellen	 vil	 vi	 have	 fokus	 på,	 hvordan	 elevernes	

læring	understøttes	bedst	muligt	når	de	arbejder	både	hands-on	og	minds-on.	

6.	Tilrettelæggelse	af	praktisk	arbejde	

6.1	Millars	effektivitetsmodel	

Millars	effektivitetsmodel	kan	med	fordel	bruges	til	at	tilrettelægge,	evaluere	samt	

udvikle	og	optimere	effektiviteten	af	praktisk	arbejde	ved	at	se	på	sammenhængen	

mellem	 modellens	 fire	 faser	 og	 overensstemmelsen	 mellem	 disse,	 samt	 de	

påvirkninger	der	gør	sig	gældende	(Millar,	2014a).	
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Figur	1:	Millars	effektivitetsmodel	(Millar,	2014a,	s.	68)	

	

Modellen	viser	de	fire	faser;	A	Lærerens	mål,	B	Opgavebeskrivelse,	C	Aktiviteter	i	

klasselokalet	 og	 D	 Resultater	 af	 undervisningen,	 som	 alle	 påvirkes	 af	 forskellige	

faktorer.	Dertil	kommer	effektiviteten	af	praktisk	arbejde	i	to	betydninger.	Vi	vil	i	

det	følgende	se	nærmere	på	de	enkelte	faser	og	de	påvirkninger,	der	har	betydning	

for	disse	samt	dykke	ned	i	effektivitet	1	og	2.	

	

I	 anvendelse	 af	 modellen	 skal	 der	 tages	 udgangspunkt	 i	 fase	 A,	 som	 indebærer	

læringsmål	 for	 det	 praktiske	 arbejde.	 Disse	 mål	 sættes	 af	 læreren	 og	 påvirkes	

derfor	 af	 dennes	 subjektive	 syn	 på	 naturvidenskab	 og	 læring.	 Læringsmålene	

bærer	præg	af,	hvad	læreren	finder	vigtigt	at	lære	sine	elever,	hvilket	afhænger	af	

dennes	 egne	 interesser	 for	 og	 holdninger	 til	 biologifaget,	 og	 de	 emner	 det	 kan	

berøre.	 Læringsmålene	påvirkes	 ligeledes	 af,	 hvad	 læreren	niveaumæssigt	 finder	

passende	 til	 den	 pågældende	 elevgruppe.	 Lærerens	 subjektive	 syn	 på	

naturvidenskab	og	 læring	begrænses	af	den	praktiske	og	 institutionelle	kontekst.	

Heri	ligger	det,	at	undervisningen	skal	opfylde	fagets	Fælles	Mål	samtidig	med,	at	

eleverne	skal	gives	de	bedst	mulige	forudsætninger	for	at	bestå	fagets	afsluttende	

prøve.	Konteksten	indebærer	ligeledes,	at	læringsmålene	tager	udgangspunkt	i	de	

ressourcer,	der	er	til	rådighed	på	den	pågældende	skole	(Millar,	2014a).	

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



33	

 

	

Efter	læringsmålene	er	sat	for	undervisningen,	skal	disse	danne	grundlag	for	fase	

B;	 selve	 aktiviteten.	 Denne	 fase	 handler	 om	 at	 overveje,	 hvordan	 aktiviteten	 bør	

udformes,	så	det	læreren	ønsker,	eleverne	skal	gøre,	bedst	muligt	bidrager	til,	at	de	

kan	opfylde	de	ønskede	mål.	Denne	fase	påvirkes	ligeledes	fase	A	af	lærerens	syn	

på	 naturvidenskab	 og	 læring,	 samt	 den	 praktiske	 og	 institutionelle	 kontekst	

(Millar,	2014a).	

	

Overvejelserne	i	fase	B	er	dog	ikke	ensbetydende	med,	at	det	eleverne	rent	faktisk	

gør	 i	 gennemførelsen	 af	 aktiviteten,	 stemmer	 overens	 med	 det	 ønskede.	 Fase	 C	

udgør	 det,	 der	 sker	 i	 lokalet	 under	 gennemførelsen	 af	 aktiviteten,	 herunder	

elevernes	 handlen.	 Til	 forskel	 fra	 fase	 A	 og	 B,	 som	 påvirkes	 af	 lærerens	 syn	 på	

naturvidenskab	og	 læring,	påvirkes	denne	fase	derimod	af	elevernes	forståelse	af	

og	syn	på	dette.	Elevernes	forståelse	af	naturvidenskab	omhandler	deres	viden	om	

aktivitetens	 fagområde,	 herunder	 deres	 evne	 til	 at	 anvende	 nødvendigt	 udstyr.	

Elevernes	syn	på	læring	kan	være	forskellige.	Nogle	vil	se	 læring	som	det	at	gøre	

sig	erfaringer	og	derudfra	danne	en	forståelse,	mens	andre	i	højere	grad	vil	opfatte	

læring	som	viden,	man	modtager	direkte	fra	en	lærer.	Afhængigt	af	elevernes	syn	

påvirkes	 deres	 handlen	 derudfra.	 Fase	 C	 påvirkes	 ligeledes	 af	 den	 praktiske	 og	

institutionelle	kontekst	(Millar,	2014a).	

	

Oplever	læreren,	i	sin	iagttagelse	af	eleverne,	en	uoverensstemmelse	mellem	fase	B	

og	 C,	 er	 dette	 et	 tegn	 på,	 at	 aktivitetens	 udformning	 må	 efterses	 og	 eventuelt	

ændres.	Dette	gøres	med	henblik	på	at	 identificere	eventuelle	problematikker	og	

uklarheder,	 der	 kan	 være	 skyld	 i,	 at	 eleverne	 hindres	 i	 at	 agere,	 som	 det	 var	

tiltænkt	fra	begyndelsen.	Således	bliver	en	overensstemmelse	mellem	fase	B	og	C	

afgørende	 for	 aktivitetens	 effektivitet,	 hvilket	 Millar	 i	 modellen	 betegner	

effektivitet	1	(Millar,	2014a).	

	

Som	 allerede	 nævnt	 indebærer	 modellen	 ligeledes	 effektivitet	 i	 en	 anden	

betydning,	 nemlig	 effektivitet	 2.	 Denne	 beskriver	 i	 hvor	 høj	 grad,	 der	 er	
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overensstemmelse	mellem	fase	A	og	modellens	sidste	 fase,	D.	Fase	D	handler	om	

de	 resultater,	 eleverne	 opnår,	 herunder	 elevernes	 læringsudbytte	 af	 den	

pågældende	 aktivitet	 i	 undervisningen.	 Effektivitet	 2	 bliver	 således	 en	målestok	

for,	 i	hvor	høj	grad	der	er	overensstemmelse	mellem	de	mål,	 læreren	har	 sat	 for	

aktiviteten	og	elevernes	egentlige	læringsudbytte	(Millar,	2014a).	

6.2	Præcise	og	tydelige	læringsmål	

Ifølge	 Millar	 er	 det	 blandt	 lærere	 et	 generelt	 ønske	 at	 bidrage	 til	 elevernes	

interesse	 og	 engagement,	 hvilket	 i	 høj	 grad	 hænger	 sammen	 med	 at	 motivere	

eleverne.	Dette	skal	derfor	ikke	komme	til	udtryk	i	de	specifikke	læringsmål,	der	i	

stedet	 bør	 udspringe	 af	 formål,	 der	 er	mere	 læringsrelaterede.	 I	 den	 forbindelse	

opstiller	Millar	tre	primære	formål,	hvortil	han	understreger,	at	læreren	bør	vælge	

at	fokusere	på	blot	ét	af	disse.	Han	mener,	at	formålet	med	praktisk	arbejde	enten	

bør	være,	at	eleverne	udvikler	deres	viden	om	og	forståelse	af	naturen(formål	A),	

tilegner	 sig	 færdigheder(formål	 B)	 eller	 udvikler	 deres	 forståelse	 af	 den	

naturfaglige	 tilgang	 til	 undersøgelser(formål	 C).	 Et	 tydeligt	 formål,	 kan	 være	 en	

hjælp	 til	 at	præcisere	 læringsmålene	 for	det	praktiske	arbejde	 læreren	vælger	at	

inddrage	i	sin	undervisning	(Millar,	2014b).	

	

I	 projektets	 undervisning	 var	 der,	 uafhængigt	 af	 de	 tre	 primære	 formål,	 sat	

følgende	fire	læringsmål:	

	

● Jeg	kan	nævne	forskellige	kendetegn	ved	fisk	som	dyregruppe 

● Jeg	kan	forklare	hvordan	fisken	er	tilpasset	til	sit	levested 

● Jeg	kan	finde	forskellige	indre	bestanddele	i	fisken	og	beskrive	deres	funktion 

● Jeg	kan	dissekere 

	

Disse	var	udformet	på	baggrund	af	en	umiddelbar	 fælles	 faglig	 interesse	 for	dyrs	

tilpasning	 og	 sat	 med	 henblik	 på	 at	 opfylde	 det	 målpar,	 der	 indenfor	 emnet	

evolution	 præsenteres	 i	 kapitel	 2.	 Desuden	 var	 opmærksomheden	 rettet	 mod	

hvorvidt	det	var	realistisk	for	eleverne	at	opnå	læringsmålene	indenfor	den	tildelte	

Lærerprofession.dk – et site for lærerpraksis og professionsudvikling 2017



35	

 

tidsramme	(Millar,	2014a).	

	

Det	 viser	 sig,	 at	 de	 satte	 læringsmål	 berører	 ikke	mindre	 end	 to	 af	 de	 primære	

formål,	 nemlig	 både	 formål	 A	 og	 B,	 hvor	 Millar	 som	 nævnt	 anbefaler	 blot	 at	

fokusere	på	ét.	Ved	efterfølgende	refleksion	er	det	blevet	tydeligt,	at	den	egentlige	

hensigt	 med	 det	 praktiske	 arbejde	 var,	 at	 eleverne	 udviklede	 viden	 om	 og	

forståelse	af	dyrs	tilpasning	til	levesteder,	formål	A.	

	

Indenfor	formål	A	kan	der	være	stor	variation	i	 læringsmålenes	sværhedsgrad	og	

krav	om	 læring.	Millar	 skelner	 i	 denne	 forbindelse	mellem,	 at	 eleverne	via	deres	

observationer	 kan	 huske	 enkelte	 træk,	 identificere	 ligheder	 og	 forskelle	 eller	

udvise	forståelse	for	teori	(Millar,	2014b).	For	at	skelne	mellem	denne	opdeling	af	

læringsmål	kaldes	de	fremover	for	henholdsvis	niveau	1,	2	og	3.	Sværhedsgraden	i	

niveau	1	er	relativ	lav,	fordi	eleverne	ofte	vil	kunne	huske	observerede	elementer	

fra	 det	 praktiske	 arbejde	 efter	 selve	 udførelsen.	 Det	 kan	 derimod	 være	 en	

udfordring	for	eleverne	at	forbinde	deres	observationer	med	den	tilhørende	teori	

og	 derved	 opnå	 bagvedliggende	 forståelse	 for	 det	 praktiske	 arbejde,	 hvorfor	

sværhedsgraden	 i	 niveau	 3	 er	 betydeligt	 større.	 Mange	 lærere	 undervurderer	

denne	 udfordring,	 hvilket	 ofte	 ligger	 til	 grund	 for,	 at	 det	 praktiske	 arbejde	 der	

udføres	i	skolen	er	ineffektivt	(Millar,	2014b).	

	

Millars	 niveauopdeling	 af	 læringsmål	 er	 et	 godt	 billede	 på,	 hvordan	 der	 oftest	

opstilles	 for	mange	 læringsmål	 for	 den	 enkelte	 praktiske	 aktivitet.	 Dette	 gør	 sig	

ligeledes	 gældende	 i	 de	 opstillede	 læringsmål	 for	 projektets	 undervisning,	 der	

bevæger	sig	indenfor	alle	tre	niveauer	i	stedet	for	at	fokusere	på	et	enkelt	mål.	Ved	

nærmere	 eftertanke	 er	 vi	 blevet	 opmærksomme	 på,	 at	 vores	 primære	 fokus	

egentligt	var	at	udvikle	elevernes	forståelse	for	det	teoretiske	grundlag	bag	fiskens	

tilpasning.	Derfor	skulle	vi	 i	vores	planlægning	have	fokuseret	udelukkende	på	at	

opstille	 læringsmål	 inden	 for	 niveau	 3.	Med	 tanke	 på	 dette	 kunne	 nedenstående		
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læringsmål	med	fordel	have	været	det	eneste	mål	for	projektets	undervisning:	

	

● Jeg	 kan	 ud	 fra	 fiskens	 kendetegn	 forklare,	 hvordan	 fisken	 er	 tilpasset	 til	 sit	

levested 

	

I	den	forbindelse	skal	det	understreges	at	på	trods	af	et	fokus	på	niveau	3,	hindres	

eleverne	ikke	i	at	bevæge	sig	 inden	for	niveau	1	og	2.	Disse	niveauer	er	blot	 ikke	

mål	for	det	praktiske	arbejde.	

6.3	Udformningen	skal	tage	udgangspunkt	i	læringsmålene	

Lærerne	 vægter	 i	 deres	 udtalelser,	 at	mål	 og	 forsøg	 bør	 passe	 sammen	 og	 i	 den	

forbindelse	 understreger	 Per:	 “det	 skal	 også	 give	mening.	 Altså	 det	 skal	 virkelig	

kobles	 op	 på,	 at	 det	 giver	 en	 dybere	 forståelse	 af	 det	 faglige	 stof”.	 Han	 henviser	

således	til,	at	der	er	et	“mål”	om,	at	eleverne	udvikler	deres	teoretiske	forståelse,	

hvorfor	 det	 er	 vigtigt	 for	 ham	 at	 vælge	 forsøg,	 der	 kan	 bidrage	 til	 dette.	 Denne	

sammenhæng	mellem	mål	og	forsøg	opnås	som	nævnt	bedst,	såfremt	aktiviteten	er	

udformet	på	baggrund	af	et	eller	flere	præcise	læringsmål.	I	praksis	ser	man	dog,	

hvordan	 aktiviteten	ofte	 danner	udgangspunkt	 for	 læringsmål	 og	 altså	 ikke,	 som	

Millar	anbefaler,	omvendt	(Millar,	2014a).	Hertil	udtaler	 lærerne,	 i	modstrid	med	

ovenstående	 udtalelser,	 at	 der	 ofte	 gøres	 få	 eller	 slet	 ingen	 overvejelser	

vedrørende	udformningen.	De	nævner,	at	faget	har	et	repertoire	af	klassiske	forsøg	

og	 øvelser	 indenfor	 de	 forskellige	 indholdsområder,	 som	 blot	 anvendes	 igen	 og	

igen.	 Undersøgelser	 viser	 ifølge	 Millar,	 at	 lærere	 generelt	 udformer	 praktisk	

arbejde	 uafhængigt	 af,	 hvilket	 niveau	 aktivitetens	 læringsmål	 befinder	 sig	 på.	

Samme	 aktivitet	 bruges	 således	 uanset	 om	målet	 er,	 at	 eleverne	 blot	 skal	 se	 og	

huske	træk	ved	observation,	eller	om	målet	er,	at	de	skal	udvikle	deres	teoretiske	

forståelse	med	den	hensigt,	at	de	ligeledes	kan	anvende	denne.	Dette	er	selvfølgelig	

problematisk,	da	niveauerne	hver	især	stiller	forskellige	krav	til	eleverne.	Eftersom	

sværhedsgraden	er	relativ	høj	inden	for	niveau	3,	bør	aktiviteten	udformes,	så	den	

giver	eleverne	mulighed	for	at	opfylde	de	satte	læringsmål	(Millar,	2014b).	
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I	 interviewet	pointerer	Mark,	at	det	er	altafgørende,	at	der	ikke	er	for	mange	led,	

som	gør	det	svært	for	eleverne	at	gennemskue	forbindelsen	til	aktivitetens	formål.	

Ydermere	siger	begge	lærere	ligeledes,	at	et	mangelfuldt	kendskab	til	metoder	og	

udstyr	 ofte	 kan	 medføre	 forvirring	 og	 blokere	 elevernes	 læringsudbytte.	 På	

baggrund	af	dette	 fortæller	de,	hvordan	de	 fokuserer	på	udviklingen	af	elevernes	

forståelse	ved	at	inddrage	aktiviteter	uden	unødvendige	og	forvirrende	elementer.	

I	udformningen	af	praktiske	aktiviteter	vægter	de	derfor	at	tilrettelægge	arbejdet,	

således	 det	 er	 simpelt	 og	 overskueligt	 og	 lader	 i	 højere	 grad	 sammenhængen	 til	

læringsmålene	 komme	 i	 anden	 række.	 For	 at	 højne	 effektiviteten	 af	 praktisk	

arbejde	kan	man	 ifølge	Millar	 i	 forbindelse	med	udformning	med	 fordel	overveje	

elevernes	arbejde	hands-on	såvel	som	minds-on	samt	teoriens	betydning	for	selve	

gennemførelsen	(Millar,	2014b).	

	

Praktisk	arbejde	indebærer,	ifølge	Millar,	altid	en	hands-on	del,	hvor	eleverne	skal	

håndtere	genstande	og	materialer.	I	selve	udformningen	kan	det	være	en	fordel,	at	

læreren	gør	sig	overvejelser	over,	hvad	eleverne	helt	konkret	skal	gøre	med	disse	

for,	at	de	bedst	muligt	kan	opfylde	læringsmålene	(Millar,	2014b).	Vi	vurderede,	at	

dissektion	af	fisk	kunne	give	eleverne	gode	muligheder	for	at	opnå	læringsmålene.	

I	 dissektionen	 skulle	 eleverne	 følge	 en	 standardiseret	 procedure,	 observere	

forskellige	aspekter	og	egenskaber	ved	 fisken	og	endeligt	præsentere	denne.	Ved	

inddragelse	af	dissektion	gives	eleverne	optimale	muligheder	for	selv	at	undersøge	

fisk	 med	 henblik	 på	 at	 identificere	 og	 observere	 særegne	 træk,	 der	 har	

sammenhæng	til	fiskens	tilpasning.	

	

Da	 vores	 læringsmål	 indebærer	 at	 udvikle	 elevernes	 teoretiske	 forståelse	 for	

fiskens	 tilpasning,	 har	 vi	 valgt,	 at	 der	 løbende	 i	 vejledningen	 kommer	 en	 række	

spørgsmål.	I	forsøget	på	at	få	eleverne	til	at	arbejde	både	hands-on	og	minds-on	i	

det	 praktiske	 arbejde	 er	 spørgsmålene	 udformet	 på	 en	 måde,	 som	 kræver	 at	

eleverne	 anvender	 deres	 teoretiske	 viden.	 Hensigten	 er	 således,	 at	 den	

gennemgåede	 teori	 bliver	 en	 forudsætning	 for,	 at	 eleverne	 kan	 besvare	

spørgsmålene	 og	 gennemføre	 aktiviteten.	 Derudover	 har	 vi	 opstillet	 en	 række	
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punkter	over	særegne	træk	på	fisken,	som	eleverne	skal	 identificere	med	henblik	

på	 at	 beskrive	 den	 tilhørende	 funktion.	 Herudfra	 er	 pointen,	 at	 eleverne	 skal	

udlede,	 hvordan	 disse	 træk	 hænger	 sammen	 med	 fiskens	 tilpasning.	 Således	

inddrages	 teorien	 i	 det	 praktiske	 ved,	 at	 eleverne	 skal	 komme	 med	 mulige	

forklaringer	på	deres	observationer,	 identificere	 ligheder	og	 forskelle	og	endeligt	

beskrive	 deres	 observationer	 ved	 brug	 af	 fagsprog.	 Millar	 nævner,	 at	 praktiske	

aktiviteter,	der	tager	udgangspunkt	i	et	emnes	tankegange	og	teorier,	i	højere	grad	

vil	 bidrage	 til,	 at	 den	 praktiske	 del	 integreres	 i	 den	 resterende	 undervisning	

(Millar,	2014b).	

	

Afslutningsvis	 har	 vi	 valgt,	 at	 eleverne	 skal	 præsentere	 fisken	 og	 deres	

observationer	ved	lommefilm.	Andersen	og	Johansen	beskriver,	hvorledes	små	film	

har	vist	sig	at	være	en	god,	sjov	og	lærerig	metode	til	at	opnå	en	bedre	forståelse	

for	de	mere	abstrakte	emner	i	biologi.	Skal	eleverne	lykkes	med	en	sådan	opgave	

kræver	 det,	 at	 de	 har	 et	 godt	 kendskab	 til	 det	 faglige	 stof,	 der	 skal	 formidles.	

Gennem	gruppearbejdet	vil	en	del	 faglige	misforståelser	ofte	komme	frem	i	 lyset.	

Den	 øgede	 opmærksomhed	 på	 disse	 misforståede	 elementer,	 samt	 det	 videre	

arbejde	med	at	opnå	den	korrekte	 forståelse,	vil	give	eleverne	mulighed	 for	at	 få	

sat	 de	 sidste	 faglige	 elementer	 på	 plads	 (Andersen	 &	 Johansen,	 2012).	 Marion	

pointerer	 i	 denne	 forbindelse,	 hvorledes	 praktisk	 arbejde	 vil	 opfattes	 som	mere	

meningsfuldt	 for	 eleverne,	 hvis	 dette	 inddrages	 og	 afsluttes	 med	 et	 projekt	

(Marion,	2015b).	

7.	Er	praktisk	arbejde	overhovedet	effektivt	-	kan	det	

optimeres?	

Millars	 effektivitetsmodel	 lægger	 op	 til,	 at	 læreren	 gør	 sig	 grundige	 overvejelser	

inden	 for	 hver	 af	 de	 fire	 faser,	 hvor	 selv	 den	mindste	ændring	 i	 én	 fase	 vil	 have	

konsekvenser	for	de	resterende.	I	forbindelse	med	praktisk	arbejde	kommer	fokus	

ofte	 til	udelukkende	at	 ligge	på	de	praktiske	elementer,	hands-on.	Er	 formålet,	at	

det	 praktiske	 arbejde	 skal	 bidrage	 til	 en	 udvikling	 af	 elevernes	 forståelse	 for	

genstandens	tilhørende	naturvidenskabelige	tankegange	og	teorier,	er	det	vigtigt,	
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at	eleverne	ligeledes	arbejder	minds-on.	Her	er	arbejdet	effektivt	i	betydning	1,	når	

eleverne	 tænker	 over,	 hvad	 de	 gør	 og	 observerer	 samtidig	med,	 at	 de	 formår	 at	

tilkoble	 og	 anvende	 relevant	 faglig	 teori	 til	 arbejdet	 undervejs	 i	 det	 praktiske.	

Millar	understreger,	at	eleverne	ofte	vil	have	brug	for	hjælp	til	at	skabe	forbindelse	

mellem	 den	 praktiske	 del,	 genstanden,	 og	 den	 teoretiske	 del,	 tankegange	 og	

teorier.	Denne	kobling	kan	have	betydning	for,	om	aktiviteten	bliver	meningsfuld	

og	dermed	fører	til	en	øget	læring	(Millar,	2014a).	

7.1	Effektivitet	1	

Skal	 vi	 se	 på	 om	 projektets	 undervisning	 er	 effektiv	 i	 betydning	 1,	 må	 vi	 se	 på	

graden	af	overensstemmelse	mellem	fase	B;	det	praktiske	arbejdes	udformning	og	

fase	C;	elevernes	egentlige	gøren.	Vi	gør	opmærksomme	på,	at	vi	i	det	følgende	har	

inddelt	 det	 praktiske	 arbejde	 i	 projektets	 undervisning	 i	 to	 aktiviteter;	

undersøgelse	af	fiskens	ydre	og	undersøgelse	af	fiskens	indre.	

	

Vi	så	en	generel	uoverensstemmelse	mellem	det	vi	ønskede	eleverne	skulle	gøre,	

og	 det	 vi	 observerede	 de	 gjorde.	 Derfor	 vil	 vi	 starte	 med	 at	 gå	 aktiviteternes	

udformning	 efter	 i	 sømmene	 og	 fremhæve	 de	 problematikker,	 vi	 finder	 mest	

relevante.	Da	der	var	forskel	på	graden	af	uoverensstemmelse	i	de	to	aktiviteter,	er	

det	 fordelagtigt	 at	 sammenligne	 vejledningerne	 som	 en	 hjælp	 til	 at	 identificere	

problematikkerne	vedrørende	udformningen.	

	

I	 første	 omgang	 ses	 der	 nærmere	 på	 den	 aktivitet,	 der	 vedrører	 undersøgelse	 af	

fiskens	 ydre,	 herunder	 spørgsmål	 og	 opgaver.	 Spørgsmål	 som	2.	 Hvorfor	 tror	 du	

fisken	har	netop	de	farver?	og	3.	Hvorfor	sidder	farverne	placeret	som	de	gør?	viste	

sig	at	bidrage	 til	 elevernes	kobling	mellem	hands-on	og	minds-on.	 Spørgsmålene	

stillede	krav	til	eleverne	om	at	observere	træk	på	fisken	og	derefter	reflektere	over	

dette	i	forhold	til	fiskens	tilpasning.	I	den	forbindelse	oplevede	vi,	at	eleverne	i	høj	

grad	anvendte	deres	teoretiske	viden	til	at	svare	på	spørgsmålene.	Der	var	i	denne	

del	 af	 aktiviteten	 overensstemmelse	mellem	 intentionen	 om	 at	 få	 eleverne	 til	 at	

anvende	 deres	 teoretiske	 grundlag	 i	 det	 praktiske	 arbejde	 og	 elevernes	 faktiske	
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gøren.	 Ifølge	Millar	 kan	denne	del	 af	 aktiviteten	dermed	betragtes	 som	effektiv	 i	

betydning	1	(Millar,	2014a).	

	

Hensigten	med	spørgsmål	4	Optag	en	video,	hvor	du	viser,	hvor	de	nedenstående	ting	

er	 placeret	 på	 fisken	 var,	 at	 eleverne	 skulle	 identificere	 særegne	 træk	 og	 udlede,	

hvordan	disse	hænger	 sammen	med	 fiskens	 tilpasning.	 I	 den	 forbindelse	 var	det	

således	 vores	 ønske,	 at	 eleverne	 præsenterede	 deres	 bud	 på	 sammenhængen	 i	

deres	 videoer.	 I	 arbejdet	 med	 dette	 spørgsmål	 observerede	 vi,	 at	 eleverne	

identificerede	de	foreskrevne	træk	på	fisken	og	blot	viste	deres	placering	på	fisken	

i	 deres	 video.	 Således	 kom	denne	 del	 af	 aktiviteten	 udelukkende	 til	 at	 indebære	

hands-on,	 hvorfor	 der	 opstod	 uoverensstemmelse	 mellem	 det	 ønskede	 og	

elevernes	 gøren.	 I	 bund	 og	 grund	 gjorde	 eleverne	 det,	 der	 stod,	 de	 skulle	 gøre,	

hvorfor	en	forklaring	på	ineffektiviteten	bør	findes	i	spørgsmålets	udformning.	I	et	

forsøg	på	at	optimere	effektiviteten	kunne	spørgsmål	4	i	stedet	have	været	delt	op	i	

flere	 spørgsmål.	 Ideen	 er	 således,	 at	 der	 formuleres	 spørgsmål	 til	 hver	 af	 de	

særegne	træk,	med	en	opbygning	lignende	spørgsmål	2	og	3,	der	med	et	“hvorfor”	

lægger	 op	 til	 refleksion.	 På	 den	 måde	 kan	 elevernes	 refleksioner	 inddrages	 i	

videoen	 ved	 afslutningsvis	 at	 stille	 eleverne	 den	 opgave	 at	 optage	 deres	

besvarelser	af	alle	spørgsmålene	med	brug	af	fisken	til	demonstration.	Dette	er	et	

bud	 på,	 hvordan	 man	 kan	 fremme	 elevernes	 arbejde	 minds-on	 igennem	 hele	

aktiviteten	om	fiskens	ydre	og	dermed	optimere	effektiviteten	af	denne.	

	

Mens	der	 i	aktiviteten	om	fiskens	ydre	til	dels	var	overensstemmelse	mellem	det	

intenderede	 og	 det	 eleverne	 gjorde,	 var	 dette	 langt	 fra	 tilfældet	 i	 aktiviteten	 om	

fiskens	indre.	Vi	oplevede,	at	eleverne	gjorde	sig	mange	værdifulde	observationer,	

men	 observerede,	 at	 aktiviteten	 kun	 i	 mindre	 grad	 bidrog	 til	 elevernes	 arbejde	

minds-on.	 Det	 er	 derfor	 igen	 relevant	 at	 se	 nærmere	 på,	 hvordan	 vejledningens	

udformning	kan	ændres	med	henblik	på	at	 fremme	en	kognitiv	bearbejdelse	hos	

eleverne.	
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Det	 første	 der	 springer	 i	 øjnene	 er,	 at	 der	 ikke	 er	 et	 eneste	 spørgsmål,	 der	

indeholder	 ordet	 “hvorfor”,	 hvilket	 er	 problematisk,	 da	 det	 formodes,	 at	 det	 var	

netop	dette,	der	i	den	første	aktivitet	bidrog	til	elevernes	refleksion.	Reflekterende	

spørgsmål	 kan	 være	 grundlag	 for,	 at	 eleverne	 sætter	 spørgsmålstegn	 ved	 det	 de	

observerer	 i	 praksis	 (Krogh	 &	 Andersen,	 2016).	 Manglen	 på	 reflekterende	

spørgsmål	kan	være	en	forklaring	på,	hvordan	vi	oplevede,	at	eleverne	ikke	skabte	

forbindelse	mellem	deres	observationer	af	fisken	og	teorien	om	dennes	tilpasning.	

	

I	 vejledningen	bedes	 eleverne	 lægge	 fiskens	organer	 op	og	undersøge	dem	uden	

videre	uddybning	af,	hvad	denne	undersøgelse	 skal	 indebære.	Hensigten	hermed	

var,	 at	 eleverne	 fandt	 eksempelvis	 svømmeblæren,	 og	 derudfra	 anvendte	 deres	

viden	i	en	reflekterende	diskussion	om	organets	funktion	og	dennes	sammenhæng	

til	 fiskens	 tilpasning	 til	 at	 leve	 i	 vand.	 Vi	 observerede	 at	 eleverne	 blot	

identificerede	svømmeblæren	og	undersøgte	denne,	ved	at	bringe	sanserne	i	spil,	

efter	 deres	 egen	 forståelse	 af	 hvad	 “at	 undersøge”	 indebærer.	 Det	 er	 således	

tydeligt,	at	der	var	uoverensstemmelse	mellem	det	tilsigtede	og	elevernes	gøren.	

	

Skal	 der	 bidrages	 til,	 at	 eleverne	 arbejder	 mere	 minds-on,	 således	

uoverensstemmelsen	mindskes,	 kan	 der	med	 fordel	 tilføjes	 en	 række	 spørgsmål,	

der	 stiller	 skarpt	 på,	 at	 eleverne	 anvender	 deres	 teoretiske	 viden.	 For	 at	 vende	

tilbage	 til	 eksemplet	 med	 svømmeblæren,	 kunne	 der	 i	 vejledningen	 stilles	

spørgsmål	 som:	 Hvad	 bruger	 fisken	 svømmeblæren	 til?	 Hvorfor	 er	 det	 smart	 for	

fisken	at	have	en	svømmeblære?	og	Hvorfor	har	nogle	fisk	ikke	en	svømmeblære?	

	

Vi	har	efterfølgende	selv	sat	spørgsmålstegn	ved,	hvorfor	vi	under	udformning	af	

vejledningen	 valgte	 at	 fokusere	 på	 samtlige	 af	 fiskens	 organer,	 herunder	 deres	

funktion.	 Umiddelbart	 skulle	 man	 mene,	 at	 dette	 i	 højere	 grad	 giver	 mening	 at	

inddrage	 i	 et	 forløb	om	dyrenes	 fysiologi	 og	 ikke	 i	 forbindelse	med	 evolution	og	

dyrenes	tilpasning.	Hermed	ikke	sagt,	at	det	ikke	er	værdifuldt	at	se	på	organerne	

generelt,	men,	at	der	kan	være	en	pointe	i,	at	dette	blot	skal	ses	som	en	sidegevinst	

af	 aktiviteten	 og	 ikke	 bør	 være	 dissektionens	 primære	 fokus.	 I	 den	 forbindelse	
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havde	det	været	 fordelagtigt,	hvis	vejledningen	stillede	skarpt	på	de	organer,	der	

særligt	hænger	sammen	med	fiskens	tilpasning.	

	

Vejledningen	 bærer	 generelt	 præg	 af	 et	 fokus	 på	 at	 støtte	 eleverne	 i	 at	 arbejde	

hands-on,	 da	 dette	 anses	 som	 en	 forudsætning	 for	 at	 give	 eleverne	 den	 bedst	

mulige	oplevelse.	Dette	medførte,	at	vi	i	udformningen	af	vejledningen	helt	glemte	

aktivitetens	 hensigt,	 nemlig	 at	 udvikle	 elevernes	 forståelse	 for	 aktivitetens	

tilsigtede	teori.	Vejledningen	bærer	dermed	i	højere	grad	præg	af	vores	personlige	

begejstring	for	den	mindste	observerbare	detalje	på	fisken,	frem	for	at	fokusere	på	

de	elementer,	der	kan	bidrage	til	elevernes	kobling	mellem	hands-on	og	minds-on.	

Vi	må	erkende,	at	Millars	pointe	om,	at	de	fleste	lærere	undervurderer,	hvor	svært	

det	 er	 for	 eleverne	 at	 skabe	 sammenhæng	 mellem	 det	 observerede	 og	 den	

tilsigtede	 og	 ofte	 implicitte	 teori,	 i	 høj	 grad	 gør	 sig	 gældende	 i	 vores	 tilfælde	

(Millar,	2014b).	Skal	vi	derfor	se	på	aktivitetens	effektivitet	i	betydning	1,	må	den	

ifølge	Millars	beskrivelse	være	mere	eller	mindre	ineffektiv,	da	der	generelt	ses	en	

høj	uoverensstemmelse	mellem	det	ønskede	og	det	observerede.	

7.2	Effektivitet	2	

Tegnene	 på	 effektivitet	 1	 er	 forholdsvis	 konkrete,	 da	 man	 kan	 observere,	 om	

eleverne	 gør,	 som	 det	 var	 tiltænkt.	 Det	 er	 derimod	 langt	 sværere	 at	 måle	 på	

effektivitet	2,	som	er	overensstemmelsen	mellem	fase	A;	de	mål	læreren	har	sat	for	

aktiviteten	og	fase	D;	elevernes	egentlige	læringsudbytte	(Millar,	2014a).	Praktisk	

arbejde	 med	 fokus	 på	 at	 udvikle	 elevernes	 tankegange	 og	 teorier	 er	 effektivt	 i	

betydning	2,	når	eleverne	efter	det	praktiske	arbejde	forstår	den	tiltænkte	teori	 i	

så	høj	en	grad,	at	de	kan	anvende	denne	til	diskussion	af	aktiviteten.	Desuden	er	et	

tegn	på	effektivitet	2,	 at	 eleverne	 formår	at	 anvende	deres	 forståelse	af	 teorien	 i	

andre	sammenhænge	(Millar,	2014a).	

	

I	forbindelse	med	effektivitet	2	understreger	Millar,	at	én	enkelt	praktisk	aktivitet	

ikke	nødvendigvis	medfører	en	 langvarig	 læring	af	 faglige	 teorier.	Det	vil	 sige,	 at	

læringen	af	 teorier,	begreber	og	 idéer	oftest	 ikke	 foregår	 i	elevernes	 første	møde	
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med	fagindholdet,	og	vil	hos	de	fleste	ikke	med	ét	lagres	i	hukommelsen.	Elevernes	

udvikling	 fra	 forhåndsviden	 til	 forståelse	 vil	 sjældent	 være	 en	 lineær	 og	

forudsigelig	proces.	I	den	sammenhæng	kan	det	være	mere	meningsfuldt	at	se	på	

elevernes	 læring	 efter	 gennemførsel	 af	 et	 længere	 forløb,	 frem	 for	 blot	 at	 se	 på	

effektivitet	2	af	én	enkelt	praktisk	aktivitet	(Millar,	2014a).	

	

Da	vi	ikke	havde	mulighed	for	at	gennemføre	et	længere	forløb	med	eleverne,	vil	vi	

forsøge	 at	 se	 på	 effektiviteten	 blot	 ud	 fra	 denne	 ene	 undervisningsgang.	 Som	

tidligere	 nævnt	 er	 det	 svært	 at	måle	 direkte	 på	 elevernes	 læring,	 hvorfor	 vi	 har	

formuleret	en	række	punkter,	som	vi	mener	kan	være	tegn	på,	at	eleverne	opfylder	

vores	 læringsmål.	 Disse	 indebærer,	 om	 eleverne	 stiller	 spørgsmål	 til	 det	 de	

observerer	 og	 bruger	 aktivitetens	 tiltænkte	 teori	 i	 forsøget	 på	 at	 besvare	 disse.	

Derudover	 ses	 der	 efter,	 om	 eleverne	 gør	 brug	 af	 begreber	 og	 fagord	 både	 i	

gruppens	interne	kommunikation	samt	i	deres	videopræsentationer.	

	

Eleverne	var	enormt	nysgerrige	på	at	undersøge	fisken,	men	stillede	kun	i	mindre	

grad	 spørgsmål	 til,	 hvorfor	 deres	 observationer	 så	 ud,	 som	 de	 gjorde.	 Til	

besvarelse	 af	 de	 undrende	 spørgsmål	 brugte	 eleverne	 i	 højere	 grad	 deres	

hverdagssprog	og	kun	en	begrænset	mængde	teori.	Eleverne	var	gode	til	og	ivrige	

efter	 at	 fortælle	 om	 netop	 deres	 fisk	 og	 virkede	 nysgerrige	 på,	 hvordan	 den	

adskilte	 sig	 fra	 de	 andre.	 I	 denne	 forbindelse	 var	 de	 gode	 til	 at	 stille	 hinanden	

spørgsmål,	dog	ikke	spørgsmål	der	lagde	op	til,	at	eleverne	reflekterede	over	teori.	

Dette	 indebar	 i	 højere	 grad	 kommentarer	 til	 og	 konstateringer	 om	 fiskens	

udseende.	 I	 elevprodukterne	 inddragedes	 der	 ligeledes	 en	 begrænset	 mængde	

teori	 og	 fagsprog.	 På	 trods	 af,	 at	 eleverne	 hovedsageligt	 brugte	 deres	

hverdagssprog,	 kunne	 de	 dog	 nævne	 enkeltstående	 teoretiske	 begreber	 under	

deres	observationer.	De	 formåede	dog	 ikke	at	 sætte	disse	 ind	 i	den	overordnede	

teoretiske	sammenhæng.	

	

Alt	 tyder	 på,	 at	 det	 praktiske	 arbejde	 blot	 i	 mindre	 grad	 har	 bidraget	 til	 en	

udvikling	 af	 elevernes	 forståelse	 af	 teorien	 om	 dyrs	 tilpasning,	 da	 der	 er	 en	 vis	
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uoverensstemmelse	mellem	læringsmål	og	elevernes	umiddelbare	læringsudbytte.	

Dermed	må	det	antages,	at	effektiviteten	af	projektets	undervisning	ikke	har	været	

optimal.	 I	 ønsket	 om	 at	 optimere	 effektiviteten	 drejer	 det	 sig	 i	 projektets	

undervisning	 først	 og	 fremmest	 om	 ureflekterede	 læringsmål,	 der	 burde	 være	

mere	 præciserede.	 Havde	 dette	 været	 tilfældet	 kunne	 aktivitetens	 udformning	 i	

højere	 grad	 have	 taget	 udgangspunkt	 i	 det	 reviderede	 læringsmål.	 Dette	 havde	

højst	 sandsynligt	 haft	 betydning	 for	 elevernes	 mulighed	 for	 at	 opfylde	

læringsmålet,	da	udformningen	i	så	fald	kunne	have	været	rettet	mere	direkte	mod	

dette.	

	

Endeligt	bør	det	understreges,	at	efterbehandlingen	af	det	praktiske	arbejde	siges	

at	 spille	 en	 altafgørende	 rolle	 for	 fase	 D	 og	 dermed	 effektiviteten	 i	 betydning	 2	

(Millar	2014b).	Da	tidsbegrænsning	i	projektets	undervisning	betød,	at	det	ikke	var	

muligt	at	efterbehandle	det	praktiske	arbejde	med	eleverne,	ser	vi	det	umuligt	at	

foretage	en	endelig	konklusion	af	undervisningens	effektivitet.	

8.	Man	tror	de	er	med	på	den,	men	så	gør	de	noget	helt	andet	

Et	af	de	aspekter	der	endnu	ikke	er	berørt	i	projektet,	er	selve	præsentationen	af	

det	praktiske	arbejde.	Dette	aspekt	er	ifølge	Millar	vigtigt	og	er	ligeledes	noget	de	

interviewede	 lærere	 vægter.	 Mark	 udtaler,	 hvordan	 man	 kan	 præsentere	 det	

praktiske	arbejde	for	eleverne,	og	være	overbevist	om,	at	de	er	helt	med	på,	hvad	

der	skal	ske,	og	så	er	de	det	alligevel	ikke:	

	

(...)man	kan	give	dem	en	besked	(...)og	de	nikker,	og	de	er	med	på	det,	og	så	

gør	de	noget	helt	andet	end	det,	de	skal.	

	

I	 denne	 sammenhæng	 understreger	 han,	 hvor	 vigtigt	 det	 er	 at	 være	 skarp	 på	 at	

gøre	det	tydeligt	for	eleverne	“hvad	de	skal”	og	“hvor	de	er	på	vej	hen”,	hvis	man	vil	

undgå,	at	de	ikke	blot	står	og	sætter	ting	op	uden,	at	de	egentligt	ved,	hvad	det	skal	

bruges	til.	Han	mener,	at	der	sagtens	kan	være	et	godt	fokus	hos	eleverne,	hvis	det	

lykkes	 at	 tydeliggøre	 hvad	 de	 skal,	 og	 de	 forstår	 det.	 I	 denne	 sammenhæng	
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pointerer	 Millar	 vigtigheden	 af,	 at	 læreren	 gør	 sig	 overvejelser	 om,	 hvordan	

undervisningens	formål	kommunikeres	til	eleverne	(Millar,	2014b).	

	

Under	præsentationen	kan	det	 ligeledes	være	en	god	 idé	at	gøre	sig	overvejelser	

om	elevernes	forestillinger	om	og	forventninger	til	det	praktiske	arbejde,	der	skal	

gennemføres	 i	 undervisningssammenhænge.	Nogle	 af	 elevernes	 forestillinger	 om	

praktisk	 arbejde	 vil	 være	 præget	 af	 tidligere	 oplevelser	 hermed.	 Har	 de	

derigennem	fx	erfaret,	at	praktisk	arbejde	blot	er	et	afbræk	fra	hverdagen	uden	en	

tydelig	 faglig	 dagsorden,	 vil	 dette	 kunne	 påvirke	 elevernes	 parathed	 for	 læring	 i	

fremtidigt	 praktisk	 arbejde.	 Derfor	 bør	man	 på	 forhånd,	 sammen	med	 eleverne,	

afstemme	forestillinger	om	og	forventninger	til	arbejdet.	Ligeledes	er	det,	forinden	

gennemførelse	 af	 praktisk	 arbejde,	 vigtigt	 at	 informere	 eleverne	 om	 diverse	

praktiske	 detaljer,	 og	 indvie	 dem	 i	 målene	 for	 selve	 arbejdet.	 Til	 de	 praktiske	

detaljer	 hører	 gennemgang	 af	 arbejdets	 struktur,	 herunder	 opgavebeskrivelser,	

krav	 og	 forventninger	 samt	 gruppeinddeling	 (Andersen	 et	 al.,	 2002).	 Her	 er	 det	

vigtigt	 at	 gøre	 opmærksom	 på,	 at	 det	 på	 den	 ene	 side	 kan	 være	 krav	 og	

forventninger	 til	 opførsel,	 mens	 det	 på	 den	 anden	 side	 kan	 være	 krav	 og	

forventninger	 til	 en	 opgave	 (Pedersen,	 2011).	 Eventuel	 udeladt	 praktisk	

information	kan	tage	fokus	fra	eleverne	og	dermed	hæmme	deres	læringsudbytte	

(Andersen	et	al.,	2002).	

Konklusion	

Det	 viser	 sig,	 at	 der	 generelt	 inddrages	 en	 minimal	 mængde	 praktisk	 arbejde	 i	

biologiundervisningen.	Dette	skyldes	 i	høj	grad,	at	 lærerne	 føler	sig	begrænset	af	

tid	 og	 fysiske	 rammer;	 den	 praktiske	 og	 institutionelle	 kontekst	 og,	 at	 de	 nemt	

mister	 overblikket	 på	 grund	 af	 de	 adskillige	 overvejelser	 der	 skal	 gøres,	 hvis	

arbejdet	skal	have	værdi.	Det	er	relevant	at	svare	på	hvorfor	og	hvordan	praktisk	

arbejde	bør	 inddrages	 i	 undervisningen,	 da	dette	 forhåbentligt	 kan	bidrage	 til	 et	

opgør	 med	 den	 begrænsede	 mængde,	 ved	 at	 opstille	 nogle	 gode	 grunde	 og	

redskaber	til	brug	af	biologilærere	i	hele	landet.	
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Vores	 problemformulering	 kan	 inddeles	 i	 to	 dele,	 hvormed	 det	 ligeledes	 er	

relevant	 at	 opdele	 besvarelsen	 af	 denne	 i	 to.	 Første	 del	 drejer	 sig	 om,	 hvorfor	

biologilæreren	skal	inddrage	praktisk	arbejde	i	sin	undervisning.	

	

Praktisk	 arbejde	 bør	 inddrages	 og	 vægtes	 i	 biologiundervisningen,	 fordi	 der	 er	

meget,	der	taler	for,	at	elevernes	læring	vil	øges	når	denne	type	arbejde	inddrages.	

Først	 og	 fremmest	 kan	 praktisk	 arbejde	 hjælpe	 til	 at	 konkretisere	 den	 ellers	

forholdsvis	 abstrakte	 teori	 i	 faget.	 Arbejdet	 med	 konkrete	 genstande	 og	

fænomener	 indebærer	 oftest,	 at	 eleverne	 forbinder	 arbejdet	 med	 en	 personlig	

oplevelse,	 hvilket	 betyder,	 at	 de	 dermed	 lettere	 kan	 huske	 den	 tilhørende	 teori.	

Derudover	 anses	 praktisk	 arbejde	 oftest	 som	 en	 motiverende	 arbejdsform,	 da	

dette	 bidrager	 til	 såvel	 variation,	 som	 nysgerrighed	 og	 undren.	 Praktisk	 arbejde	

giver	 mulighed	 for	 at	 beskæftige	 sig	 med	 noget,	 eleverne	 kan	 relatere	 til	 deres	

omverden,	 hvormed	 arbejdet	 i	 højere	 grad	 vil	 fremstå	 som	 mere	 meningsfuldt.	

Udover,	at	der	er	mange	gode	fordele	ved	praktisk	arbejde,	er	det	samtidigt	et	krav	

fra	Undervisningsministeriet	at	 inddrage	dette,	hvorfor	praktisk	arbejde	 ikke	kan	

fravælges	helt	af	den	enkelte	lærer.	

	

Anden	del	af	problemformuleringen	omhandler,	hvordan	det	praktiske	arbejde	kan	

tilrettelægges	med	fokus	på,	at	eleverne	arbejder	både	hands-on	og	minds-on.	

	

Praksis	viser,	hvordan	biologilæreren	ofte	undervurderer	elevernes	evner	til	at	se	

sammenhængen	mellem	 praktisk	 arbejde	 og	 den	 tilsigtede	 og	 til	 tider	 implicitte	

teori.	 I	 denne	 forbindelse	 er	 det	 gennem	 projektet	 blevet	 tydeligt,	 hvordan	

biologilæreren	 bør	 udforme	 det	 praktiske	 arbejde	med	 udgangspunkt	 i	 klare	 og	

tydelige	 læringsmål.	 Er	 læringsmålene	 sat	 med	 henblik	 på	 at	 udvikle	 elevernes	

faglige	og	teoretiske	forståelse,	kræver	dette,	at	eleverne	ikke	blot	arbejder	hands-

on,	men	i	lige	så	høj	grad	arbejder	minds-on.	Skal	eleverne	arbejde	minds-on	med	

udvalgte	biologiske	begreber,	må	der	i	undervisningen	sørges	for,	at	eleverne	gives	

et	teoretisk	grundlag	forud	for	det	praktiske	arbejde.	Dette	er	en	måde	at	sikre,	at	

det	praktiske	arbejde	integreres	i	den	resterende	undervisning.	
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Skal	 det	 praktiske	 arbejde	bidrage	 til	 en	undersøgende	 adfærd	hos	 eleverne,	må	

dette	lægge	op	til	nysgerrighed	og	undren.	I	så	fald	vil	eleverne	i	højere	grad	sætte	

spørgsmålstegn	 ved	 det	 de	 observerer.	 Projektets	 undersøgelse	 har	 dog	 vist,	 at	

eleverne	skal	tages	i	hånden,	såfremt	det	ønskes,	at	de	anvender	deres	teoretiske	

grundlag	 som	 besvarelse	 på	 deres	 undren.	 Er	 hensigten	 at	 udvikle	 elevernes	

forståelse	for	udvalgte	biologiske	begreber,	må	det	praktiske	arbejde	tilrettelægges	

med	udgangspunkt	i,	at	eleverne	løbende	foretager	en	kognitiv	bearbejdelse	af	det	

observerede.	Her	kan	en	vejledning	med	reflekterende	spørgsmål	være	fordelagtig,	

hvis	disse	udformes	på	en	sådan	måde,	at	en	anvendelse	af	tilhørende	teori	er	en	

forudsætning	for	elevernes	besvarelse.	

	

Projektet	viser	således,	at	der	 ikke	hersker	nogen	tvivl	om,	at	biologilæreren	bør	

inddrage	praktisk	arbejde	i	sin	undervisning,	blot	dette	gøres	velreflekteret.	Efter	

projektets	afslutning	 føler	vi	 en	sprudlende	glæde	ved	 tanken	om	at	gennemføre	

praktisk	arbejde	med	vores	fremtidige	elever.		
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