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Uddannelsens baggrund

Naturvidenskabsstrategien (2018)

“Regeringen ønsker at styrke læreruddannedes mulighed for at læse en kandidatuddannelse, der tager udgangspunkt 

i den nyeste forskning inden for naturvidenskab”

November 2018: “Vi har nu modtaget bevillingsbrevet! Så det er vel på plads at sige tillykke 

til os alle” (Jan Alexis)

“Vi”: alle universiteter og alle professionshøjskoler

Bevillingen er til et forstudie bl.a. en behovsundersøgelse

Forår 2019: interviews af lærerstuderende, lærere, skoleledere, 
skolechefer + spørgeskema til 150 skoler



Uddannelsen godkendes 25/11 2019

(fra studieordningen)



Profiler af ansøgere

N= 38



Organisationsopbygning

Godkendt governancemodel



Kurset De empirisk-eksperimentelle videnskaber

● Viden fra forskningsfronten i naturvidenskab er centralt. Eksterne 

naturvidenskabelige forskere er koblet til. 

● Socio-scientific issues strukturerer hvad undervisningen skal handle om.  

● Undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning som den underliggende 

undervisningsfilosofi. 

● Afprøvning og refleksion af faktisk undervisning i faktiske klasser. 

● Ren formativ evaluering indtil portfolio-eksamen

● Se også kursusbeskrivelse på kurser.ku.dk 

(https://kurser.ku.dk/course/nndk20004u/2020-2021)

https://kurser.ku.dk/course/nndk20004u/2020-2021


Aktiviteter på kurset

● Plenumdage, med studerendes videnskonstruktion af centrale fagdidaktiske 

og fagfaglige begreber i centrum 

● Gruppeaktivitetsdage, hvor studerende arbejder selvstændigt med 

stilladserende skabeloner for undervisningstilrettelæggelse

● Afleveringer af opgaver med undervisningsforløb og redegørelse for fagfaglig 

forståelse. 

● Afprøvning af og refleksion over undervisning (lektionsstudier)

● Aflevering af eksempler på præsentationsportfolioer med digital peer-

evaluering



Feedback og formativ evaluering på kurset

● Grupperne får fagdidaktisk og fagfaglig feedback på 

undervisningsplaner - går på undervisningens 
gennemførbarhed og fagfaglig kvalitet. 

● Grupperne får feedback i forbindelse med deres 

afprøvning. Grupperne vælger selv fokusområder og 
vejleder guider igennem refleksion. 

● Grupperne får og giver feedback på 
præsentationsportfolio - fokus på hvordan portfolio viser 
opnåelse af kursets læringsmål

● Øver at formulere feedback som spørgsmål



Kursets modeller for SSI - studerendes ejerskab

Den model, vi havde designet til kurset Eksempel på studerendes tilpassede model 



Forløb 1: Resiliens i økosystemer. SSI - Socio Scientific Issues 

Marinbiologi og marsvin som omdrejningspunkt



Forløb 1

● Fagfagligt tog forløbet udgangspunkt i den danske hval, 

marsvinet. Den var i dette modul være udgangspunktet 

for en række eksperimentelle forsøg, hvor den 

studerende opbygger viden og erfaringer omkring disse.

Eksplicit adresserede kursusmål

● Opnå viden om forsknings-genstande for forskningsfronten 

på STEM-området

● Opnå indsigt i hvordan forskningen på STEM området 

arbejder empirisk-eksperimentelt



Opgave 1: “I denne opgave skal I tilrettelægge og begrunde et undervisningsforløb 

der adresserer et socio scientific issue inden for det brede emne resiliens i 

økosystemer”

Emner valgt af de studerende:

- Marsvin og støj i havene

- Spildevandsudledning i Øresund 

- Marsvin og plastic

- Hvordan påvirkes marsvin af støj

- Plastic i havene



Marinbiologisk Forskningsstation 

Kerteminde:

10.00-10.15    Introduktion til dagen

10.15-11.15    Eksperimentelle poster I 

Dykkerrefleks hos havpattedyr - og mennesker

Plastic i havene

11.15-12.00    Rundtur på Marinbiologisk Forskningsstation, 

inklusiv se fodring af sæler og fugle til forskningsprojekter

12.00-12.45    Frokost

12.45-13.45    Eksperimentelle poster II

Byg din egen hydrofon

13:45-14:45    Oplæg ved lektor Magnus Wahlberg om livet 

som forsker

14.45-15.00    Pause

15.00-17.00    Gruppearbejde



Forløb 3: Virus, infektionssygdomme og epidemier

■ Undersøgelsesbaseret tilgang til SSI-undervisning om virus, 

infektionssygdomme og epidemier

■ Formativ evaluering

■ Valg og arbejde med problemstilling

■ Planlægning og udførelse af undervisning

■ Aktionslæring og refleksion

Fagfagligt handler dette forløb om, hvad vira og bakterier er biologisk,  hvordan de påvirker kroppen og hvordan de spredes, og 

samtidig om hvordan man fra samfundets side skal håndtere en epidemi.  

Fagdidaktisk har forløbet fokus på formativ evaluering i naturfagsundervisning. De studerende skal tilrettelægge og udføre inquiry 

undervisning der fokuserer på formativ evaluering i STEM-faglige samfundsmæssige problemstillinger. 

Aktionslæringsmæssigt skal de studerende i forbindelse med deres udførelse af undervisning lave et lektionsstudie, hvor der er fokus 

på lærerens brug af formative evalueringsstrategier i undervisning om STEM-faglige samfundsmæssige problemstillinger og på hvilken 

læring disse strategier kan fordre.



Forløb 3 periode (5 uger)

Faglig arbejdsperiode

Fagdidaktisk arbejdsperiode

Aktionslæringsperiode

Lektionsstudie

Gruppeaktivitetsdag

Forløb 3

Afrunding af forløb 3

Undervisningsplan

Peergrade

Opstart på forløb 3



Opstart forløb 3
● Eksempel på hvordan man forskningsmæssigt kan arbejde empirisk-eksperimentelt med vira,  bakterier, infektionssygdomme 

og/eller epidemier.Oplægget falder i to dele:

○ Testning af vacciner - med udgangspunkt i flerårige vaccinestudier af BCG (Calmettevaccinens) effekter på 

spædbørnsdødeligheden i Guinea-Bissau.

○ Betydningen af resultaterne fra forskningen i BCG på andre smitsomme sygdomme, herunder effekten på COVID-19.

● Diskussion af eksempel med 

henblik på STEM-faglig 

samfundsmæssige 

problemstillinger

● Studerende arbejder 

selvstændigt under vejledning 

med selvvalgt problemstilling 

ved brug af 

planlægningsværktøjer.



Den samfundsfaglige problemstilling, eller Socio Scientific Issue (SSI), som eleverne skal arbejde ud fra 

tager sit udgangspunkt i den højaktuelle Covid-19 pandemi. Problemstillingen hedder således: 

Hvordan kan vi mindske smittespredning af COVID-19 i samfundet?
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Spørgsmål


