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Velkommen til ”Fra vidensfront til klassserum” 
Dette kompendium er hjørnestenen i kurset fra vidensfront til klasserum i foråret 2018. 
Kurset henvender sig til lærerstuderende på den naturvidenskabelige 
læreruddannelsesprofil på UCSyd og UCL. Kurset udbydes af Laboratorium for 
Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL), som er et samarbejde mellem UCSyd, 
UCL og Det Naturvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.   

Dette kompendium giver et overblik over kurset fra vidensfront til klasserum i foråret 
2018. Kompendiet indeholder bl.a.:  

• Praktisk information
• Kort indblik i undervisningen
• Program for undervisningsperioden, inkl. mødested og litteratur
• Eksamensinformation
• Kompetencer
• Forventet læringsudbytte

Vi er en flok af undervisere og oplægsholdere som glæder os til at tage imod jer og være 
sammen med jer i løbet af kurset.  

Kursusansvarlig: Morten Rask Petersen mrask@sdu.dk 

BEMÆRK: Litteratur og artikler er fjernet fra denne udgave, men kan findes ud fra de 
kilder der er henvist til i  lektionsoversigterne.

Rigtig hjertelig velkommen 

Claus Michelsen, centerleder LSUL 

3

mailto:mrask@sdu.dk


Indholdsfortegnelse 

Velkommen til ”Fra vidensfront til klassserum”....................................................................... 3 

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring .................................................. 7 

Praktisk information ......................................................................................................................... 8 

Indblik i undervisningen på kurset Fra vidensfront til klasserum ........................................... 10 

Undervisningsplan ......................................................................................................................... 12 

Eksamensform ................................................................................................................................. 13 

Kompetencer .................................................................................................................................... 14 

Forventet læringsudbytte ............................................................................................................... 15 

Litteratur 

31. januar 2018: Introduktion og Skeletter sladrer ...................................................................... 18

7. februar 2018: Droner, græskar og matematik .......................................................................... 89

14. februar 2018: Hvordan virker naturvidenskaben (i virkeligheden)? ............................... 104

21. februar: Test af kemikalier: hormonforstyrrelser og supermodeller ................................ 146

28. februar 2018: Naturfag og gastrofysik - med køkkenet som laboratorie ......................... 157

14. marts 2018: Matematisk modellering .................................................................................... 187

21. marts 2018: Kaos i klasserummet ........................................................................................... 195

11. april 2018: Enzymer i en virksomhed .................................................................................... 216

5



Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring 

Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring (LSUL) er et strategisk 
forsknings-, udviklings- og uddannelsessamarbejde mellem Det Naturvidenskabelige 
Fakultet ved Syddansk Universitet og professionshøjskolerne UC Lillebælt og UC Syd. 
LSUL har til formål at initiere nytænkende praksisinvolverende samarbejder om 
forsknings-, udviklings- og uddannelsesaktiviteter, der skaber de bedste 
læringsmuligheder inden for matematik, naturfag og teknologi fra dagtilbud til 
videregående uddannelser. Visionen er at bidrage til udvikling af en mere 
sammenhængende undervisning i matematik, naturfagene og teknologi fra dagtilbud til 
videregående uddannelse.  

LSUL’s medarbejdere og studerende fra de tre partnere i LSUL samarbejder med 
fagprofessionelle i dagtilbud og skoler i hele Region Syddanmark om at virkeliggøre 
missionen og skabe ny viden med udgangspunkt i praksis og med værdi for praksis. 
LSUL er et inkluderende initiativ, og alle aktører inden for det naturvidenskabelige 
uddannelsesområde er potentielle samarbejdspartnere. 

Som et led i vores samarbejde udbydes en særlig naturvidenskabelig profil på 
læreruddannelserne ved UCSyd og UCL.  
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Praktisk information 
Dette afsnit rummer lidt praktiske informationer, der er relevant for dig som er tilknyttet 
kurser ved Syddansk Universitet. 

Syddansk Universitetsbibliotek 
På biblioteket kan du finde den litteratur, håndbøger, og meget mere du kan gøre brug af 
til dine opgaver på studiet. Fra bibliotekets hjemmeside (http://www.sdu.dk/Bibliotek) har 
du mulighed for at få adgang til en række elektroniske tidsskrifter m.m. Du kan allerede 
nu registrere sig som lånere på denne side: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/bliv-
laaner og så skal du bare første gang du kommer, og vil låne noget vise dit 
sygesikringsbevis. 

Det trådløse netværk på SDU 
Syddansk Universitet tilbyder trådløs internetadgang til egne ansatte, studerende samt 
gæster fra andre uddannelsesinstitutioner, der er tilsluttet Eduroam-samarbejdet. Det 
letteste for dig er at benytte det trådløse net kaldet SDU GUEST. 

At finde rundt på SDU 
På maps.sdu.dk finder du et kort over campus og en søgefunktion til at finde alle 
undervisningslokaler. Det er også muligt at downloade en map, som hjælper dig rundt på 
campus. 
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UNF - Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) er en forening af frivillige 
universitetsstuderende, som ønsker at udbrede interessen for naturvidenskab, medicin og 
teknik. UNF afholder ugentlige foredrag med topforskere inden for alle fagområder. Det 
er gratis for dig som studerende ved SDU, at melde dig ind i UNF og høre deres 
torsdagsforedrag. Foredragene har et fagfagligt indhold og kan bruges som inspiration til 
din egen undervisning. Se mere på www.unf.dk/odense. 
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Indblik i undervisningen på kurset ”Fra vidensfront til 
klasserum” 
I kurset fra vidensfront til klasserum er undervisningen centreret omkring en række 
oplæg, som tager udgangspunkt i noget af den forskning som finder sted inden for 
naturvidenskab, teknologi og naturfagsdidaktik. Oplæggene adresserer hvorledes man 
generelt arbejder indenfor faget eller i virksomheden. Derudover, hvad oplægsholderen 
konkret arbejder med i faget eller virksomheden. Som studerende vil du gennem disse 
oplæg få en bred indsigt i de naturfaglige og tekniske forsknings- og arbejdsområder. 

Grundlæggende er kurset bygget omkring didaktisk rekonstruktion, hvor de studerende 
gennem kurset bliver i stand til at omforme viden fra vidensfronten til undervisning i 
klasserummet. Didaktisk rekonstruktion foregår i to processer. For det første sker der en 
elementarisering, hvor det elementære i den præsenterede forskningsviden identificeres. 
For det andet sker der en konstruktion, hvor den identificerede elementære viden bringes i 
spil i forhold til konkret undervisning.  

Målet for at du ved kursets afslutning er i stand til at udføre begge processer. Ydermere 
skal du gennem kurset tilegne dig metoder og erfaring med sådanne metoder til at 
analysere, evaluere og videreudvikle egne og andres forløb. 
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Kurset opbygges trinvist, så første skridt bliver elementariseringen. Her skal du lære at 
gøre brug af begrebskort som metode til at identificere elementære dele af stoffet. 
Samtidig med denne del introduceres du for peer feedback og de muligheder og 
begrænsninger, der er i denne metode samt bruge peer feedback til at kvalificere egne og 
andres identifikationer af elementært indhold. 

Efter at have opnået erfaring med elementariseringen introduceres du til 
konstruktionsprocessen og læringsmålstankegangen. Dette bygges oven på 
elementariseringen således at der fremkommer eksempler på konstruerede læremidler. 
Endeligt introduceres du til analyse af læremidler og anvende disse analyser på egne og 
andres læremidler. 

I dets endelige og selvvalgte projekt skal du vise, at du kan overskue alle dele af denne 
didaktiske rekonstruktion.Gennem kurset laver du en portefølje, hvor der i første omgang 
kun er refleksioner og begrebskort, men længere henne i kurset suppleres med 
undervisningsplaner og analyser af planer og aktiviteter. Herigennem opnår du 
færdigheder i samarbejde, kommunikation, erfaringsdeling, videnskabelig metode og i 
behandling af et videnskabeligt indhold så det bliver tilgængeligt i grundskolen. De 
specifikke faglige kompetencer vil afhænge af oplæggene. 

Det er på baggrund af disse porteføljer og præsentationen af det selvvalgte forløb, at du 
vurderes med bestået/ikke bestået. 
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Undervisningsplan 
Undervisningen foregår onsdage i forårssemesteret klokken 10-12 på Syddansk 
Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.  

Den første gang vil der være mulighed at mødes ved hovedindgang A klokken 9.40 og 
følges til lokalet.  

Uge Dato Mødetid Mødested Program 
5 31. jan. 10-12 U14 Introduktion og didaktiske begreber 

Oplæg: Skeletter sladrer

6 7.feb. 10-12 U147 Oplæg: Droner, græskar og matematik 

7 14. feb. 10-12 U141 Oplæg: Videnskabsteori og praktisk arbejde 

8 21. feb. 10-12 U69a Oplæg: Test af kemikalier: hormonforstyrrelser og 
supermodeller 

9 28. feb. 10-12 U74 Oplæg: Naturfag og gastrofysik - med køkkenet om 
laboratorie 

10 Undervisningsfri 

11 14. marts 10-12 U141 Oplæg: Matematisk modellering 
12 21. marts 10-12 U26a Oplæg: Kaosteori 
15 11. april 10-12 U26a Oplæg: Enzymer  
16 18. april 10-12 U26a Selvvalgt oplæg med vejledning 

17 25. april 10-12 U21 Peer feedback  
18 2. maj 10-12 U21 Selvvalgt emne med vejledning 

Alle dage er lokalerne reserveret til os 8-12, så I har mulighed for at benytte lokalet. 

Eksamen finder sted i uge 23-26 og udmeldes hurtigst muligt. 

På de følgende sider er der for hver undervisningsgang en side, hvor du bl.a. kan finde 
den litteratur du skal læse.  
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Eksamensform  
Den endelig afsluttende evaluering kræver godkendelse/beståelse af følgende elementer: 

1. Deltagelse i oplæg og i møder med vejleder
2. Portefølje bestående af et lærermiddel og refleksioner herover til hvert oplæg
3. Gruppepræsentation om et udviklet læremiddel relateret til et selvvalgt oplæg der
har været på kurset. Præsentationen består af et foredrag og efterfølgende spørgsmål

Bedømmelse: bestået/ikke-bestået med intern censur. 

Evalueringen af punkterne 1-3 gælder til og med reeksamen i samme år og kan således 
ikke overføres til det efterfølgende år. 
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Kompetencer 
Gennem kurset skal de studerende opnå følgende kompetencer: 

• Faser i udviklingsarbejde: vidensindsamling, planlægning, samarbejde og
kommunikation. Udviklingsarbejdet af et nyt læremiddel vil styrke både den
personlige læring og kvaliteten af det færdige produkt.

• Analytisk kompetence: Gennem identifikation, analyse og anvendelse af relevant
og valid fagdidaktisk og fagligt viden udvikles den studerendes fagfaglige og
fagdidaktiske indsigter, så den studerende i udviklingen af læremidlet og
tilhørende refleksioner om undervisningshandlinger knyttet hertil kan anvende
forskellige tilgange og inddrage aktuelt naturfagligt indhold i undervisningen.

• Arbejdet skal medføre både faglig indsigt i det specifikke emne og generelle
fagdidaktiske kompetencer som f.eks. evnen til at planlægge, udvikle og
implementere et læremiddel samt afrapportere hvorledes dette kan indgå i et
undervisningsforløb.
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Forventet læringsudbytte 
Ved afslutning af kurset forventes den studerende at kunne: 

• udarbejde et læremiddel baseret på et aktuelt videnskabeligt indhold med
tilhørende fagdidaktisk design og begrundelse

• give en mundtlig præsentation af refleksioner omkring læremidlet samt give peer-
feedback på andre læremidler

• diskutere og begrunde centrale aspekter af undervisningsforløb som læremidlet
tænkes anvendt i

• udvælge relevant indhold til et læremiddel gennem didaktisk rekonstruktion
• vælge passende medie til et læremiddel gennem didaktiske overvejelser
• tydeliggøre relevans og perspektiver i naturvidenskabelige emner for

grundskoleelever
• reflektere over ’den naturvidenskabelige metode’ og formidlingen af denne til

grundskoleelever
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- litteratur
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31. januar 2018: Introduktion og CSI i virkeligheden
Oplægsholder: Martin Worm-Leonhard, Retsmedicinsk Institut, Syddansk Universitet

Hvis man ser CSI eller en af de mange lignende serier, er man jo nok næppe i tvivl om 
naturvidenskab er en vigtig del af moderne politiarbejde, i form af eksempelvis 
retsmedicin, retskemi, antropologi og kriminalteknik. I virkeligheden render det 
videnskabelige personale (heldigvis) ikke så meget rundt og sparker døre ind og bliver 
skudt på, og det kan godt være, at det tager lidt længere end 45 minutter at finde ud af, 
hvad der er sket i en given sag. Dette ændrer dog ikke på at det både er spændende og 
vigtigt arbejde. I dagens foredrag vil jeg forsøge at skabe et overblik over hvad 
virkelighedens retsmedicinere og retskemikere foretager sig i forbindelse med drab, 
forgiftninger, personfarlig kriminalitet, misbrug og misbrugsstoffer - naturligvis krydret 
med relevante eksempler og røverhistorier.
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Oplæg: Skeletter sladrer
Oplægsholder: Ph.d. Linda Ahrenkiel, LSUL, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk
Universitet

Når arkæologerne under en udgravning støder på et skelet, kan dette give os et glimt af 
fortiden og den tid, som personen levede i. Gravfund og spor på selve knoglen kan 
fortælle os noget om samfundet, personens status og helbredsmæssige tilstand på 
dødstidspunktet. Men der kan åbnes et helt nyt vindue til fortiden, hvis skeletvævet 
underkastes fysiske og kemiske analyser. 

Ved brug af forskellige analytiske teknikker kan man finde ud af mere om personens liv 
og levned. Blev han/hun behandlet for en evt. sygdom? Var det en rigmand, der spiste af 
blyglaseret porcelæn? Levede personen på samme sted hele sit liv, eller var det en 
tilflytter? 

Bliv inddraget i hvorledes arkæometri har udgjort rammen for at lave et 
undervisningsforløb.  I forløbet blev eleverne introduceret for en case med fund af to 
skeletter og fire keramikstykker. 

Litteratur  
Frei, K. M. (2013) Strontium afslører levesteder Aktuel Naturvidenskab 6, 18-22 

Kapitel 4 i Progression i fysikundervisningen gennem uddannelsessystemet med 
ellipsometri som eksempel (specialrapport af Martin B. Klenow, 2018) 

Lauritsen, A. (2014) ICP-MS på humane knogler fra middelalderen. Dansk Kemi nr 8-2014 

Novak, J. D., & Cañas, A. J. (2008). The theory underlying concept maps and how to 
construct and use them. 

Rasmussen, K. L & Kristensen H. K. (2004) Proveniensbestemmelse af brændt ler i 
middelalderlige bygninger (bogkapitel)   
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7. februar 2018: Droner, græskar og matematik
Oplægsholder: Adjunkt Henrik Skov Midtiby, Mærsk McKinney Møller Instituttet, Syddansk
Universitet

Henrik har i sin forskning fokus på billedanalyser. I dette oplæg fortæller han om 
hvorledes droner er blevet anvendt til at indsamle data som er blevet anvendt til at 
bestemme antallet af græskar på en mark.  

Litteratur.  
Se artikel fra sdu.dk på næste side 

Petersen, M. R. (2016): The living dead: transformative experiences in modelling natural selection, 
Journal of Biological Education, DOI: 10.1080/00219266.2016.1217904 
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14. februar 2018: Hvordan virker naturvidenskaben (i
virkeligheden)? 
Oplægsholder: Postdoc Nadia Egemose, LSUL, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk 
Universitet 

Den naturvidenskabelige metode præsenteres ofte som en trinvis proces, og som om 
forskere alle arbejder efter samme opskrift. Dette er en myte – virkelighedens verden er 
langt mere kompleks. Forskere inden for naturvidenskaberne arbejder på mange 
forskellige måder. Dog er der en fælles tro på, at resultater skal afprøves gennem 
observation og eksperiment – og derefter tjekkes af andre forskere. Gennem 
eksempelstudier præsenteres grundelementer af den naturvidenskabelige videnskabsteori 
og -proces.   

Litteratur 
Miller, R. (2014) At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfagene. Metoder i naturfag, kap 5 

Miller, R. (2014) Læringsmål, tilrettelæggelse og præsentation – en beskrivelse af nuancerne i 
praktisk arbejde. Metoder i naturfag, kap 6 

Sjøberg, S. (2014) Videnskabsteori – noget for skolens naturfag?  Metoder i naturfag, kap 2 
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21. februar: Test af kemikalier: hormonforstyrrelser og
supermodeller 
Oplægsholder: Adjunkt Jane Ebsen Morthorst, Biologisk Institut, Syddansk Universitet 

Jane har i sin forskning fokus på fisk og fiskebiologi, miljøfremmede stoffer og 
økotoksikologi. Jane arbejder med  

• undersøgelser af hormonforstyrrende effekter hos vilde bækørreder (Salmo trutta)
• udvikling af testsystemer og -metoder for hormonforstyrrende stoffer hos invertebrater

(muslinger og snegle)
• misdannelser hos ålekvabbeyngel (Zoarces viviparus) som følge af udsættelse for

hormonforstyrrende stoffer
• kønsdifferentiering hos zebrafisk (Danio rerio)
• påvirkninger af reproduktionen hos zebrafisk med androgener og smertestillende

håndkøbsmedicin

Litteratur:  
Morthorst, J. E. (2007) Når mor producerer sæd – hvordan hunfisken fik testikler Biozoom. 3, 
s. 41-43

Vinggaard, A. M., Svingen, T., Schwartz, C. V. L., & Kjær, C. R. (2017). Mellemkødet 
sladrer om skadelige kemikalier. Aktuel Naturvidenskab, (3), 12-17. 
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28. februar 2018: Naturfag og gastrofysik - med køkkenet som
laboratorie 
Oplægsholder: Postdoc Morten Christensen, Smag for Livet, Institut for Kemi-, Bio- og 
Miljøteknologi, Syddansk Universitet 

Morten arbejder med, og forsker i, biofysik og gastrofysik med mikroskopi, tekstur og 
struktur i mad. Han har særligt fokus på formidling af smag og madlavningens fysik og 
kemi til elever i uddannelsessystemet (institutioner, folkeskolen, gymnasiet og 
universitetet). I oplægget vil Morten fortælle om hans arbejde med naturfag og gastrofysik 
– når køkkenet bliver laboratorium.

Mad er biologisk materiale, fuld af kemiske komponenter og fantastiske fysiske 
fænomener. Når vi smager, reflekteres madens kemiske sammensætning og fysiske 
struktur i dufte, smage og mundfølelse, der alle har betydning for vores smagsoplevelse. 
Gastrofysik gør køkkenet til et laboratorium, hvor maden karakteriseres ved hjælp af 
metoder og begreber hentet fra bl.a. biofysik, bløde materialers fysik, fysisk kemi og 
fødevarevidenskab. Med udgangspunkt i gastronomi undersøger gastrofysikken, hvordan 
smagsoplevelser og tilberedningsmetoder kan have deres forklaring i grundlæggende 
naturvidenskabelige fænomener. 

Litteratur:  
Christensen, M. Porsmose, M. & Mouritsen, O. G (2015) Se ind I maden aktuel 
Naturvidenskab 6, 22-27  

Hedegaard, L. & Leer, J. (red.) (2017) Perspektiver på smag smag for livet #6 

Khandelia, H., & Mouritsen, O. G. (2012). Velsmag-sådan virker det. Aktuel Naturvidenskab, 
4, 6-9. 
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21. marts 2018: Kaos i klasserummet
Oplægsholder: Centerleder Claus Michelsen, LSUL, Institut for Matematik og Datalogi, Syddansk 
Universitet

Det er i år 55 år siden, meteorologen Edward Lorenz formulerede kaosteorien, der påviste 
kaos i vejr-forudsigelser. Eller rettere sagt, Lorenz genopdage kaosteorien, idet de 
grundlæggende ideer i teorien kan føres til bage til Newtons tid. Kaosteori spiller i dag en 
stor rolle i forskningen inden for mange forskellige grene af videnskaben; fysik, astronomi, 
meteorologi, kemi, biologi, økonomi og sociologi. Her anvendes matematiske modeller til 
at beskrive systemer, der kan udvise kaotiske egenskaber. Vi vil se på de grundlæggende 
begreber i moderne kaosteori, og hvordan disse på baggrund af didaktiske overvejelser 
kan bringes på en form, så de bliver et læringsobjekt for en specifik målgruppe, fx en 9-
klasse 

Litteratur 
Verden er uforudsigelig: 50 år med kaosteori. Videnskab.dk (se næste side) 
Ahrenkiel, L. & Petersen, M. R. (2017). Didaktisk rekonstruktion og
samarbejde i naturfag (Kapitel 7 fra bogen 'Professionelle læringsfællesskaber og fagdidaktisk 
viden')
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11. april 2018: Enzymer i en virksomhed – Hvordan ny viden
bliver brugt og skabt i en virksomhed som Ampliqon, samt
hvordan denne viden benyttes til at udvikle nye produkter
Oplægsholder: Carsten Jessen, Ampliqon A/S

Carsten arbejder i en virksomhed der fremstiller enzymer. Han vil fortælle om hvordan de 
arbejder med at skabe ny viden, og hvordan denne viden bruges i deres arbejde?   

Litteratur: 
Lærermiddeltjek.dk 

Scott, P. (2005, September). Planning science instruction: from insights to learning to 
pedagogical practices. In VII Congreso Internacional de Investigación en la Enseñanza de las 
Ciencias, Granada, Spain. 
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