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Kapitel 4: Demokratiforberedende naturfagsundervisning gennem samfundsrelevante 

problemstillinger  

Jan Alexis Nielsen 

 

  

 

Introduktion 

Naturfagsundervisningens potentielle demokratiforberedende funktion ligger først og fremmest i en 

efterhånden generelt accepteret målsætning om, at elever bliver i stand til at debattere – og tage 

stilling til – problemstillinger og samfundsforhold, der relaterer sig til naturvidenskabelig 

information (Dolin, Krogh, & Troelsen, 2003). Mange væsentlige samfundsmæssige 

problemstillinger – såsom global opvarmning og bioetiske dilemmaer – har en relation til 

naturvidenskab. Naturfagsundervisning har et stort ansvar for at forberede børn og unge til at gribe 

sådanne problemstillinger an.  

Siden omkring årtusindskiftet har man i international naturfagsdidaktisk forskning 

tematiseret den ovenstående målsætning i rammen af begrebet socioscientific issues (SSI); hvor der 

helt overordnet henvises til samfundsmæssige problemstillinger, der har en relation til noget 

naturvidenskabeligt. Der findes ikke en mundret dansk oversættelse af socioscientific issues. Jeg har 

selv forsøgt mig med ”sociovidenskabelige problemstillinger” (Nielsen, 2012b, 2017), men det har 

den ulempe, at der skabes konnotationer til sociologiske videnskabsforhold. Derfor bruger jeg i det 

følgende den lidt uhensigtsmæssige engelske forkortelse ’SSI’ og, for undervisning der tager 

udgangspunkt i elevers behandling af en samfundsmæssig problemstilling med naturvidenskabeligt 

indhold, anvender jeg ’SSI-undervisning.’  

I denne type undervisning arbejder elever typisk med spørgsmål omkring verserende 

samfundsmæssige problemstillinger, som har en tydelig relation til et naturvidenskabeligt indhold, 

for eksempel ”Skal vi tillade genterapi på mennesker?”. Disse problemstillinger vil typisk involvere 

naturvidenskabeligt indhold, der stadig er tentativt og måske endda kontroversielt (Millar, 1997). 

Det kunne for eksempel være en diskussion af brugen af konkrete nanoteknologiske produkter eller 

brugen af 5G mobilt netværksteknologi, hvor det er muligt at argumentere for, at der endnu ikke 

vides nok om den kausale påvirkning af ’produkterne’ på humanfysiologien, og hvor der i en vis 

grad stadig er en tydelig dissens i offentligheden. Ved at behandle konkrete samfundsmæssige 

problemstillinger af denne art i undervisningen kan elever udvikle kompetence til at træffe fagligt 
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informerede beslutninger om væsentlige samfundsforhold og derigennem navigere som fremtidige 

demokratiske borgere (Belova et al., 2017; Eilks, Nielsen, & Hofstein, 2014; Nielsen, 2009).  

Et SSI-undervisningsforløb kan selvfølgelig forme sig på mange forskellige måder. Det kan 

integreres i et overordnet naturfagligt forløb, eller det kan være et længerevarende projektforløb, der 

blandt andet indeholder et naturfagligt underforløb. Det kan aktivere elever i gruppediskussioner 

om problemstillingen, det kan aktivere hele klassen i plenumdiskussioner, eller det kan være et 

mere individuelt forløb. Men det bør i udgangspunktet altid involvere, at eleven orienterer sig inden 

for en række områder, der rækker ud over naturfagene selv – fx relevante samfundsfaglige 

informationer. På den måde er det oplagt, at SSI-undervisning sker i de fællesfaglige forløb på 

tværs af naturfagene, som skal gennemføres op til den fællesfaglige prøve i udskolingen.  

Som jeg vil påpege og uddybe nedenfor, er de problemstillinger, der danner grundlag for 

SSI-undervisning, ikke rent naturfaglige problemstillinger, og de vil altid være åbne i sin form: Når 

vi diskuterer samfundsmæssige problemstillinger, diskuterer vi hvad vi skal gøre, og ikke kun hvad 

der er sandt eller falsk. Det betyder, at SSI-undervisningen alt andet lige involverer elever i 

processer, der på sin vis ligner politisk beslutningstagen. Det er netop på dette punkt, at SSI-

undervisning har sit største potentiale: I SSI-undervisning kan vi lære elever at navigere og træffe 

beslutninger ved argumentativt at afveje en række inkommensurable faktorer – herunder usikre 

videnskabelige resultater (i en æra af post-normal science; Funtowicz & Ravetz, 1993) samt 

formodninger, principper og værdier. Her kan der med fordel henvises til undersøgelsen af elevers 

argumentation i kapitel X af Mathiessen i denne bog. 

 

 

Eksempel på et SSI-undervisningsforløb 

Et eksempel på et SSI-undervisningsforløb kunne tage udgangspunkt i problemstillingen: ”Skal vi 

tillade genterapi på mennesker?” (se mere materiale her i Nielsen, 2012a). Dette scenarie kan 

selvfølgelig implementeres på myriader af måder og på flere forskellige niveauer. En mulighed er at 

lade scenariet være en del af afslutningen på et forløb om genetik i biologi i udskolingen. Det 

væsentlige faglige punkt er forskellen mellem genterapi på kønsceller og genterapi på kropsceller. 

Genterapi på kønsceller vil have indflydelse på den genetiske struktur af alle celler i det foster, der 

vil udvikle sig, og ændringerne vil blive nedarvet til eventuelle børn. Genterapi på kropsceller har 

kun en virkning på visse celler i patienten, og ændringer vil ikke blive nedarvet. Det væsentlige 

juridiske punkt er, at genterapi på menneskelige kønsceller er forbudt i EU, mens der både i USA 
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og i EU (og i Danmark) er givet tilladelse til forsøg med genterapi på kropsceller, der dog er 

underlagt relativt strenge forskningsetiske krav. Det væsentlige etiske punkt er, at der som 

minimum kan identificeres fire forskellige holdninger i den verserende bioetiske og politiske debat. 

En måde at gøre problemstillingen til et relevant scenarie på kunne være at beskrive en hypotetisk 

situation, hvor EU’s sektion for biomedicin og menneskerettigheder bliver bedt om at genoverveje 

deres holdning til genterapi på mennesker, foranlediget af nogle særdeles lovende teknologiske 

fremskridt (som dog er hypotetiske og ’skabt’ til formålet). Eleverne kunne så være interessenter, 

der skal komme med et høringssvar. Her kunne elevernes opgave være at diskutere de fire 

udgangspositioner/-holdninger til problemstillingen og forsøge at nå til enighed i grupper om, hvad 

de vil råde sektionen om (se fx beskrivelse af materialet samt autentiske udsagn i forhold til de fire 

holdninger i Nielsen, 2012a). 

Med dette eksempel på et SSI-forløb vender vi nu blikket mod, hvor vi kan finde SSI-

aspekter i de danske lærerplaner. 

 
Holdning 1: Begge former for genterapi bør 

forbydes 

 

Eksempel på udsagn fra debatten: 

Det faktum at anerkendte videnskabsfolk og 

intellektuelle advokerer for genetisk manipulation til 

at fremme menneskelige træk er uansvarligt helt ud i 

det ekstreme. Der er ikke nogen måde, hvorpå vi kan 

afgøre om sådanne behandlinger ville virke uden 

enorme mængder af forsøg på mennesker. Men i et 

samfund der er besat af konkurrence og succes, kan 

de værst tænkelige barbarier virke fornuftige, hvis 

folk tror, at genetisk manipulation kunne give deres 

barn en fordel  

Stuart Newmann, Professor for cellebiologi og 

anatomi, New York Medical College og 

bestyrelsesformand for Human Genetics Committee 

for the Council of Responsible Genetics 

Holdning 2: Begge former for genterapi bør kunne 

anvendes 

 

Eksempel på udsagn fra debatten: 

Det Amerikanske samfund følger det princip, at 

personlig frihed og personlig lykke er de primære 

målestokke for, hvad individer må og kan gøre. 

Enhver der accepterer, at velhavende forældre skal 

have ret til at sende deres børn til dyre privatskoler 

kan ikke bruge ’uretfærdighed’ som en grund til at 

afvise brugen af reproduktionsgenetiske teknologier. 

I et samfund der værdsætter individets frihed over alt 

andet, er det svært at finde en legitim grund til at 

indskrænke reproduktionsgenetikken... Jeg vil 

argumentere for, at brugen af reproduktionsgenetiske 

teknologier er uundgåelig. Det lader sig ikke 

kontrollere af regeringer, samfund eller 

videnskabsfolkene, der skaber det.  

Lee Silver, Professor for Genetik, Princeton 

University 

Holdning 3: Brug kun genterapi på kropsceller, men 

ikke på kønsceller 

Holdning 4: Fortsæt på forsøgsbasis med genterapi 

på kropsceller med ekstrem forsigtighed 
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Eksempel på udsagn fra debatten: 

...genterapi på kønsceller ville gøre vold mod 

efterfølgende generationers rettighed til at arve en 

genetisk opbygning, der ikke er bevidst tilpasset  

Eric Juengst, Professor i Bioetik ved Case Western 

Reserve University  

 

 

 

Eksempel på udsagn fra debatten: 

[Det følgende udsagn blev givet som svar på Jesse 

Gelsingers dødsfald - en 18 årig der døde af 

vejrtræknings problemer efter at have fået en massiv 

dosis genetisk modificerede forkølelses virus der 

skulle transportere et gen til hans celler] Dette 

alvorlige dødsfald af et relativt rask individ får os til 

at indse at vi har meget at lære endnu. Det er klart at 

vi må arbejde langsommere med udviklingen af 

genterapeutiske vektorer.  

Phillip Marsden, Professor for Medicin ved 

University of Toronto  

Tabel 1: eksempler på udsagn i forhold til de fire holdninger til anvendelsen af human genterapi i 

materialet fra Sadler and Zeidler (2004) og adapteret til dansk undervisning af (Nielsen, 2012a) 

 

SSI-aspekter i danske læreplaner  

Betoningen af samfundsmæssige problemstillinger med naturvidenskabeligt indhold sker eksplicit i 

rammen af perspektiveringskompetencen som er ét af de fire tværgående kompetenceområder for 

naturfagene i udskolingen – hvor de andre er undersøgelses-, modellerings- og 

kommunikationskompetencen. Her skal eleverne i samarbejde med læreren og andre elever blandt 

andet identificere og bearbejde ”relevante problemstillinger med naturfagligt indhold, herunder 

større teknologiske, økonomiske eller samfundsmæssige problemstillinger” (UVM, 2017b). Dette 

overordnede kompetencemål er afspejlet i fagenes individuelle videns- og færdighedsområder. 

Inden for området ’Energiomsætning’ i fysik/kemi skal eleven fx ”deltage kvalificeret i 

diskussioner af mulige fremtidsscenarier for udvikling og omlægning af samfundenes energibehov, 

energiforsyning og fødevareproduktion” (UVM, 2017b). 

SSI-aspekter har længe været en del af naturfagene i folkeskolen. For eksempel finder vi i 

slutmålene efter 9. klassetrin i biologi i de første Fælles Mål fra 2003, at eleverne skal kunne 

”genkende biologiske argumenter og modeller i samfundsdebatten samt overveje deres muligheder 

og begrænsninger og [...] forholde sig til værdier og interessemodsætninger knyttet til 

problemstillinger med biologisk indhold [sic]” (UVM, 2003, §35 stk. 4). Siden indførelsen af 

Fælles Mål i 2003 har naturfagene undergået en udvikling, der på sin vis er præget af en form for 

harmonisering (eller uniformering) frem mod en forståelse af naturfagene som havende en række 
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fællestræk og en række fælles sigtepunkter, der siden 2015/16 i Forenklede Fælles Mål er udmøntet 

gennem fire tværgående kompetenceområder (der erstattede de enkeltfaglige Centrale Kundskabs- 

og Færdighedsområder). Det vil sige, at SSI-aspekterne i Fælles Mål 2009 og 2003 ofte er 

formuleret i fagnære termer i selve læringsmålene – for eksempel skulle eleverne i biologi (i Fælles 

Mål 2003 og 2009) kunne ”forholde sig til aktuelle miljøproblemer og deres betydning for 

menneskets sundhed og den omgivende natur” (UVM, 2003, §35 stk. 2; jvf UVM, 2009, s. 4).  

Der lægges selvfølgelig også op til tematiseringen af samfundsmæssige problemstillinger 

med et naturvidenskabeligt indhold på det gymnasiale område, hvor man kan sige at der stilles 

relativt store krav til at eleverne arbejder med samfundsmæssige problemstillinger i de 

naturvidenskabelige fag. (UVM, 2017a; Bilag 101). 

Fra et uddannelsespolitisk perspektiv er der således eksplicit afsat plads til SSI-undervisning 

i naturfagene i grundskolen og de naturvidenskabelige fag i gymnasiet. Dette har været 

virkeligheden længe – og Danmark kan på sin vis betegnes som et land, hvor læreplansudviklere i 

den grad har taget SSI-undervisningen alvorligt – på papiret (Tidemand & Nielsen, 2017). 

 

Det historiske ophav for SSI: Identitetskrise i naturfagsdidaktikken 

I dette afsnit gennemgår jeg i korte træk det historiske ophav til SSI-bevægelsen og perspektivet 

bliver således mere globalt. Frem til begyndelsen af 1970’erne var naturfagsdidaktikken næsten 

udelukkende fokuseret på læring af fagligt indhold; og den opfattede udbredte mangel på basal 

fagfaglig viden blev det primære rationale for at fokusere på øget naturfaglig dannelse. Men i løbet 

af 1970’erne blev det tydeligt for mange naturfagsdidaktikere, at det udprægede fagfaglige fokus 

ikke i sig selv førte til, at elever lærte mere fagligt indhold (DeBoer, 2000). Det blev på det 

tidspunkt mere og mere udbredt blandt naturfagsdidaktikere at foreslå, at naturfagsundervisning 

skal vise eleverne, at naturvidenskaben som videnskabelsesproces er kontekstualiseret i samfundet. 

Denne bevægelse blev hurtigt kendt som STS-bevægelsen (Science, Technology & Society), ifølge 

hvilken undervisningen ”lægger vægt på basale fakta, færdigheder og begreber fra traditionel 

naturfagsundervisning [...] men ved at integrere det naturvidenskabelige indhold i sociale og 

teknologiske kontekster, der er meningsfulde for elever” (Aikenhead, 1994, s. 59; min 

oversættelse). Tanken var blandt andet, at elever ville finde undervisningen mere meningsfuld, hvis 

undervisningen tematiserede, hvordan naturvidenskaben både bidrog til og var et resultat af 

teknologiske landvindinger og samfundets udvikling.  
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Når man positionerer sig overfor ’den traditionelle’ måde at undervise på, er der altid er en 

fare for, at man opstiller en stråmand. Alligevel er det klart, at STS-bevægelsen var en fundamental 

landvinding fra et pædagogisk-didaktisk perspektiv. Fremfor at gå ud fra, at undervisningens 

indhold kunne være mål i sig selv, blev det en væsentlig opgave for læreren og materialeudviklere, 

at indholdet skulle sættes i en kontekst, der tydeliggjorde de naturvidenskabelige gennembruds 

ophav og anvendelighed for eleverne. Det er svært at overvurdere betydningen af – og det 

kontroversielle i – at foreslå, at samfundsmæssige forhold skal være den organiserende ramme for 

naturfagsundervisningen (jf fx DeBoer, 2000).  

Under STS-bevægelsen udviklede begrebet om naturfaglig dannelse sig i løbet af 1980’erne 

til at dække over evnen til at navigere i et demokratisk samfund, der er præget af 

naturvidenskabelige og teknologiske udviklinger. Men det er klart, at denne udvikling ikke var 

gnidningsløs. På dette tidspunkt var det internationale naturfagsdidaktiske forskningsfelt frem for 

alt i gang med at udvikle sin egen identitet (Fensham, 2004), og der var i høj grad tale om to 

fraktioner, der var adskilt af spørgsmålet om, hvorvidt naturfagsundervisning primært skulle 

fokusere på fagfagligt indhold eller også fokusere på samfundsmæssige forhold, der relaterer sig til 

naturvidenskaben. På det uddannelsespolitiske niveau blev der i løbet af 1980’erne og 1990’erne i 

højere og højere grad valgt side i denne polarisering; og især amerikanske og britiske reformer og 

projekter – såsom det amerikanske Project 2061’s Science For All Americans (AAAS, 1989) og det 

britiske Beyond 2000: Science education for the future (Millar & Osborne, 1998) – ledte til en bred 

international anerkendelse af en mere demokratiforberedende tilgang til naturfagsundervisningen 

(Dolin, Nielsen, & Tidemand, 2017).  

STS-bevægelsens projekt om at rammesætte naturfaglige læreplaner inden for 

samfundsmæssige og teknologiske kontekster – såsom atomkraft – opnåede sjældent virkeligt at 

gøre det naturfaglige indhold meningsfuldt for eleverne (Shamos, 1995). Med ’meningsfuldt’ menes 

her om en elev ser en given aktivitet som vedkommende eller relevant – i dag ved vi at, én af de 

vigtigste forudsætninger for et konstruktivt læringsmiljø i naturfagene er at eleverne gives mulighed 

for at deltage i meningsfulde praksisser (Nielsen, 2017). Kritikken af STS-bevægelsen går på dette 

punkt ud på, at det ikke er nok at legitimere overfor eleven at det er vigtigt at vi har om Bohr-

modellen i fysik/kemi lige nu fordi der er en diskussion i samfundet om atomkraft som energikilde; 

blot at rammesætte det fagfaglige indhold ved hjælp af fx atomkraft: eleverne må inddrages aktivt i 

øvelser, der involverer deres egen beslutningstagen omkring vedkommende autentiske 

problemstillinger fra samfundet med et naturvidenskabeligt indhold (Driver, Newton, & Osborne, 
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2000; Kolstø, 2001; Sadler & Zeidler, 2003). Denne nye bevægelse i naturfagsdidaktikken 

centrerede sig om SSI: ”In contrast to STS, the SSI movement focuses specifically on empowering 

students to consider how science-based issues and the decisions made concerning them reflect […] 

moral principles (Zeidler, Sadler, Simmons, & Howes, 2005, s. 360); og SSI ”is a broader term that 

subsumes all that STS has to offer, while also considering the ethical dimensions of science, the 

moral reasoning of the child, and the emotional development of the student.” (Zeidler, Walker, 

Ackett, & Simmons, 2002, s. 344). 

På baggrund af dette korte historiske oprids omkring SSI som en måde at gøre naturfagenes 

demokratiforberedende rolle operationel kan vi nu vende os mod hvad vi ved på godt og ondt om 

SSI-undervisning fra den internationale forskning. Dette overblik over den eksisterende viden har 

jeg opdelt i tre kategorier: Viden om SSI som en måde at udvikle elevers 

argumentationskompetence, viden om SSI og elevers læring generelt og viden om udfordringerne 

ved at implementere SSI-undervisning. 

 

Studier af SSI-undervisning og argumentationskompetence 

SSI-undervisning har et tydeligt potentiale til at træne elevers bevidsthed om, hvordan 

naturvidenskabelige fakta (ideelt set) integreres med etiske, sociologiske, socioøkonomiske og 

andre faktorer i samfundsmæssig beslutningstagen (Nielsen, 2012c). Herudover har SSI-

undervisning på papiret et potentiale til at træne elevers evner til at foretage sådanne integreringer 

gennem argumentativ diskurs (Osborne, Erduran, & Simon, 2004), eftersom elever, der bliver bedt 

om at træffe egne beslutninger om verserende samfundshold, alt andet lige indgår i praktisk 

argumentation om, hvad man bør gøre ved den givne problemstilling (Kock, 2009). Herunder kan 

man selvfølgelig også forestille sig, at elever som en del af det overordnede samfundsmæssige 

spørgsmål også indgår i mere eller mindre deduktiv argumentation omkring, hvad der (fra det 

nuværende naturvidenskabelige perspektiv) er sandt.  

Elevers argumentation i undervisningen er med tiden blevet et af de helt store 

forskningsstrenge i naturfagsdidaktikken, og dette fokus er på sin vis en naturlig forlængelse af den 

sproglige vending indenfor naturfagsdidaktikken (Nielsen, 2013b). Det er efterhånden bredt 

accepteret, at elever kan udbygge deres dybere begrebslige forståelse og deres evne til at 

operationalisere og anvende naturfaglig information, når de selv skal fremføre, og forholde sig til 

andres, argumentation. Sat på spidsen kan man sige, at argumentation fremmer læring (Osborne, 

2010).  
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En lang række forskningsstudier har de seneste 20 år undersøgt om, og i så fald på hvilken 

måde, SSI-undervisning kan udvikle elevers argumentationskompetence (se fx Albe, 2008; Dawson 

& Venville, 2010; Zohar & Nemet, 2002). I disse studier er der tydelige indikationer på, at elever, 

der gennemgår SSI-undervisning, alt andet lige bliver bedre til at konstruere argumenter, end elever 

der ikke gennemgår SSI-undervisning; samt at SSI-undervisning, der fokuserer på relativt 

komplekse, ustrukturerede og åbne problemstillinger, generelt inviterer til mere elevargumentation 

(Sadler & Dawson, 2012). Her er det vigtigt at påpege, at det meste af litteraturen omkring SSI-

undervisning og elevers argumentationskompetence før 2012 gør brug af Toulmins (1958) 

argumentationsmodel som normativt rammeværk for kategoriseringen af elevers argumenter. Den 

typiske analytiske fremgangsmåde i disse studier er at kategorisere et givet argument (fremsat af en 

elev) ud fra hvor mange af Toulmins elementer (typisk fokuseres på tilstedeværelsen af påstand, 

belæg, hjemmel, rygdækning, gendrivelse), der kunne siges at være tilstede (se fx Erduran, Simon, 

& Osborne, 2004). Det vil sige, at når forskningen generelt viser, at elever, der gennemgår SSI-

undervisning, bliver bedre til at konstruere argumenter end elever, der ikke gennemgår SSI-

undervisning, betyder det fremfor alt, at de elever, der gennemgår SSI-undervisning, konstruerer 

argumenter, der rummer flere elementer fra Toulmins model. Dette må siges at være en væsentlig 

udfordring ved de fleste undersøgelser fra før 2012. Problemet er her, at studierne typisk involverer 

en reduktion af elevers dialogiske argumentation (med hinanden og med læreren) til serier af 

enkeltstående argumenter med henblik på at analysere disse ekstrapolerede argumenter ud fra, hvor 

godt de passer på en model for god argumentation (Toulmins model). Hermed risikerer man at 

miste den væsentlige dialektisk dimension, hvordan elever integrerer, værdisætter og gensidigt 

afvejer inkommensurable faktorer i deres beslutningstagen (Nielsen, 2010, 2013a, 2013b). Pointen 

er, at en ført diskussion mellem to eller flere parter er en dynamisk proces. Hvis Anders og Berit 

diskuterer, hvorvidt man skal tillade at lave genterapi på mennesker hen over en halv time, så kan 

noget Berit siger efter fem minutter være en vigtig information i forståelsen og kategoriseringen af, 

hvad Anders siger efter 25 minutter. Hvis man tager sekvenser af diskussionen ud og behandler for 

sig selv, sker der et tab af kontekst; og det tab har en pris med hensyn til forståelsen af, hvad 

taleren/talerne forsøger og lykkes med at opnå. 

På den måde er de analytiske tilgange i forskningen fra før 2012 bedre egnet til at analysere 

enkeltelevers argumenter (mundtlig såvel som skriftlige) end dialogisk argumentation. Men selv 

med denne kvalificering er det tydeligt, at SSI-undervisning generelt egner sig godt til at udvikle 

elevers evner til at fremsætte begrundelser for påstande og til at forholde sig til modargumenter i 
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deres egen argumentation (se fx Dawson & Venville, 2010), samt at det generelt kan være lettere 

for elever at argumentere om samfundsmæssige eller lokale problemstillinger med et naturfagligt 

indhold end om rene naturvidenskabelige emner (se fx Aufschnaiter, Erduran, Osborne, & Simon, 

2008). Lad os derfor se nærmere på koblingen mellem det man groft sagt kan kalde det 

samfundsvidenskabelige og det naturfaglige indhold i SSI-undervisning. 

 

Studier af SSI-undervisning og elevers læring generelt 

Der er begrænset viden om hvorvidt og i så fald hvordan SSI-undervisning er specielt godt egnet til 

at understøtte elevers fagfaglige læring i naturfagene. De relativt få specifikke studier på det område 

lader til at vise, at elever der udsættes for SSI-undervisning klarer sig som minimum lige så godt 

som elever, der ikke gennemgår SSI-undervisning (Sadler & Dawson, 2012). Fx fandt Venville og 

Dawson (2010) at australske elever (n=46), der som en del af deres undervisning i genetik 

gennemgik et SSI-forløb lærte moderat men statistisk signifikant bedre mere om genetik (målt 

gennem en pre-/post-test) end elever (n=46) der gennemgik mere traditionel undervisning. Det er 

vigtigt at understrege at vidnesbyrdene er relativt få, at der er tale om små studier og at det er svært 

at lave valide komparative studier på dette område.  

En del forskning har undersøgt forholdet mellem elevers viden og den måde, de indgår i 

SSI-undervisning på. En gennemgående erfaring synes at være, at elever skal klædes på, inden de 

sættes til at diskutere sådanne problemstillinger – fremfor alt for at sikre kildekritik (Wiblom, 

Rundgren, & Andrée, 2017) og generel kritisk stillingtagen til, hvad der er fakta, og hvad der er 

holdninger på det pågældende område (Grace & Ratcliffe, 2002; Nielsen, 2011; Sadler, 2004).  

MNoget af den internationale forskning indikerer, at SSI-undervisning kan udvikle elevers 

erkendelsesteoretiske forståelse – det vil sige deres tanker om, hvordan viden genereres i 

naturvidenskaben, samt om man arbejder i naturvidenskaben (se fx Zeidler, Sadler, Applebaum, & 

Callahan, 2009). For eksempel kan SSI-undervisning være med til at understøtte udviklingen af 

elevernes forståelse af naturvidenskabens tentative status, samt hvilken rolle empiriproduktion 

spiller for genereringen af viden; og SSI-undervisning kan være med til at vise elever, hvordan 

sociokulturelle faktorer har indflydelse på naturvidenskabelig udvikling (Zeidler, 2014). 

SSI-undervisning ser desuden ud til at kunne understøtte udviklingen af elevers moralske 

sensitivitet – det vil sige deres evne til at identificere en given situation som én, der rummer et 

moralsk relevant aspekt (Fowler, Zeidler, & Sadler, 2009). I den måske mest omfattende 

undersøgelse på området forsøgte man at belyse effekten af at indføre SSI-undervisning konsistent 
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henover en periode på et år. Her sammenlignede man de elever, der gennemgik SSI-undervisning, 

med kontrolelever, der ikke fik SSI-undervisning; og man fandt, at effektelevernes udvikling af 

moralsk sensitivitet var signifikant bedre end den tilsvarende udvikling for kontroleleverne (Fowler 

et al., 2009). Dette er måske det tydeligste billede på SSI-undervisningens almendannende karakter. 

I det ovenstående har jeg præsenteret en række af de tematiske fund omkring SSI-

undervisning i forhold til forskellige typer udbytte for eleverne. I det næste afsnit vender jeg blikket 

mod en række af de tematiske udfordringer, der lader til at gøre implementeringen af SSI-

problematisk. 

 

Udfordringer i forhold til SSI-undervisning 

SSI-undervisning rummer en række læringsmæssige fordele – men SSI-undervisningen er også 

udfordret på en række punkter. Et gennemgående resultat i forskningen omkring SSI-undervisning 

er, at det er svært for lærere at implementere SSI. Mange naturfagslærere oplever, at det er svært at 

håndtere elevers diskussioner i SSI-undervisning (Bryce & Gray, 2004), da disse diskussioner ofte 

vil omfatte værdiaspekter samt informationer og viden fra andre fagligheder – såsom samfundsfag – 

med helt andre videnskabelige tilgange (Sadler, Amirshokoohi, Kazempour, & Allspaw, 2006). Det 

lader til, at det generelt kan være en udfordring for naturfagslærere at facilitere aktiviteter i SSI-

undervisningen, da det for så vidt er en anden slags faglighed end den naturfaglige, der kommer i 

spil (Simonneaux, 2014). Helt grundlæggende kan man sige, at når elever i fysik/kemi fx samler 

information og diskuterer, hvorvidt en kommune bør installere et fællesanlæg, der blødgør vandet 

for alle borgere i kommunen, så vil meget af aktiviteten være noget, som er mere genkendeligt fra 

andre fag end fysik/kemi såsom dansk, samfundsfag og måske matematik. Her tænker jeg ikke kun 

på, at eleverne skal lære at argumentere og være kildekritiske; men også at der i 

beslutningsprocesser af denne type ofte vil være nogle basale informationer (fx hvor meget længere 

levetid har en gennemsnitlig vaskemaskine i Silkeborg, hvor vandet er blødt, end en ditto i 

København, hvor vandet er hårdt) og procedural viden (fx hvem der har kompetencen til at beslutte 

om et blødgøringsanlæg skal oprettes, og hvordan og hvor sådan et forslag behandles) som ikke 

normalt vil være en del af fysik/kemifaget. Ud over dette indikerer undersøgelser af elevers 

diskussioner i SSI-undervisningen, at det er en kompleks opgave på stående fod at diagnosticere 

kvaliteten af elevernes dialogiske argumentation (Nielsen, 2012c).  

Relateret til dette er det et gennemgående træk i forskningen omkring læreres rolle i og 

forhold til SSI-undervisning, at naturfagslærere i SSI-undervisningen har et større fokus på det 
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kernefaglige indhold end på de færdigheder og kompetencer der rækker udover naturfagene når 

elever skal diskutere og træffe beslutning om en SSI-problemstilling (Lee & Witz, 2009). I et nyere 

dansk studie blandt danske biologilærere fandt Tidemand og Nielsen (2017) blandt andet, at de 

deltagende lærere havde en meget fagfaglig forståelse af SSI: I både interviews (n=11) og et åbent 

fritekst-baseret spørgeskema (n=100) blev SSI ofte reduceret til rent biologifagligt indhold (efter 

devisen at alt i biologifaget er relevant for samfundet, derfor er alt biologifagligt et SSI) og primært 

talt frem som et middel til at få eleverne til at arbejde med det biologifaglige – men uden noget 

andet særegent læringsmæssigt sigte end læringen af det rent biologifaglige. Relateret til dette fandt 

Leden, Hansson og Redfors (2017) ved at følge seks svenske lærere i tre år, at lærerne skulle bruge 

tid på at udvikle deres kompetencer til at identificere, udvælge og rammesætte gode 

problemstillinger, der åbner for både de faglige og de generiske dimensioner (så som 

argumentation, kritisk stillingtagen og beslutningstagen). Det at finde og formulere gode SSI-

problemstillinger er med andre ord ikke ’bare’ noget de fleste faglærere gør.  

Den kompetenceudvikling for naturfagslærere, som et øget fokus på SSI vil kræve, vil være 

udfordret lokalt af, at der for det meste ikke er lokale SSI-vidende ressourcepersoner, som kan 

kvalificere lærerkollegernes udvikling (se fx Pitiporntapin & Srisakuna, 2017). Men et nyere svensk 

studie indikerer at det kan være en stor fordel for naturfagslærere at trække på Svensklærere, der er 

mere vant til at designe, gennemføre, evaluere og videreudvikle undervisningsaktiviteter omkring 

samfundsrelevante problemstillinger (Christenson, Gericke, & Rundgren, 2017).  

  En måde at understøtte den påkrævede kompetenceudvikling blandt lærerkræfterne i SSI-

undervisning vil være at gøre SSI til en (større) del af læreruddannelsen – et område, der stadig er 

relativ lidt fokus på (se fx Nielsen, 2020; Evagorou, Nielsen & Dillon, 2020). Internationalt er det 

også stadig normen, at SSI ikke er en fast del af læreruddannelsen, så vores (begrænsede) viden om 

SSI som en del af læreruddannelsen grunder derfor alene i forsknings- og udviklingsprojekter, der 

involverer specielle forløb eller tiltag for lærerstuderende, som i større eller mindre grad er 

væsensforskellige fra de ’normale’ aktiviteter på uddannelserne (Evagorou et al., 2014). Ét forhold 

ser dog ud til at være gennemgående (omend vi ikke har undersøgt dette i Danmark): selv hvis man 

laver specielle kurser i SSI-undervisning til lærerstuderende, er det sjældent, at dette forplanter sig 

til deres efterfølgende praksis (Evagorou & Puig, 2017; Kilinc, Demiral, & Kartal, 2017). Det er 

tydeligvis svært at gøre SSI operationelt, og måske er det endnu sværere som nyuddannet lærer. 

En sidste udfordring for SSI-undervisning, som er relevant at tage op, handler om evaluering. Den 

måde, elevers læring evalueres på (i både læreres egen evaluering og tests og eksaminer), kan være 
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en hindring for SSI-undervisning. Lærere oplever generelt, at det er sværere at evaluere elever 

(summativt og formativt) ud fra SSI-undervisning, end det er at evaluere elever ud fra kernefaglige 

læringsmål (Levinson & Turner, 2001). Det er derudover de færreste eksamensformer, der gør det 

muligt validt at vurdere de kompetencer, der er relevante i forbindelse med at reflektere over og 

tage beslutninger omkring samfundsmæssige problemstillinger med et naturfagligt indhold (se fx 

Nielsen & Dolin, 2016). Det vil i første omgang være centralt at begynde processer – evt. i de teams 

der planlægger fællesfaglige forløb – hvor man sammen begynder at operationalisere (Nielsen, 

Tidemand, & Dolin, 2018; Nielsen, Evagorou & Dillon, 2020) de kompetencer, som elever skal 

tilegne sig igennem SSI-undervisningen, så lærerne mere validt kan evaluere elevers progression og 

opbygger et fælles sprog omkring denne demokratiforberedende del af naturfagsundervisningen.  

 

Afrunding 

I det danske skolesystem er der som beskrevet ovenfor et relativt tydeligt fokus på at naturfagene 

har en demokratiforberedende rolle, som jeg her har gjort operationel i form af SSI-begrebet. Der er 

dog i praksis en række udfordringer forbundet med SSI; ikke mindst at der i lærerplanerne og i 

praksis er et fokus på fagfagligt indhold, der ofte vil lede til at SSI-undervisningen udvandes 

(Tidemand & Nielsen, 2017). I dette kapitel har jeg argumenteret for behovet for 

kompetenceudvikling af naturfagslærere både som en del af læreruddannelsen og som løbende 

professionel udvikling. Jeg har endvidere peget på at denne kompetenceudvikling bør have fokus på 

læreres identificering og formulering af SSI-problemstillinger, der åbner for både kerne-

naturfaglige og mere generiske dimensioner i undervisningen og ikke mindst på hvordan 

naturfagslærere kan arbejde med at evaluere deres elevers udvikling i SSI-undervisning der 

forbereder eleverne på livet i et demokrati.  
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