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LILLESKOLERNES SAMMENSLUTNING 

 
NATURFAG OG LILLESKOLERNES DNA 

 
Hvad er naturfag for en størrelse og hvordan praktiseres det på lilleskolerne – på din 
skole? Det skal vi på dette kursus kigge nærmere på. For hvordan arbejder vi med 
naturfag i lilleskoleverdenen? Er måden vi går til naturfagenes naturvidenskabelige 
indhold og undersøgelsesbaserede metoder kendetegnet ved en mere legende, 
spørgende, og undrende tilgang – et lilleskolernes DNA? Og hvordan og hvorfor er det i 
så fald en kvalitet? 
 
Dette er spørgsmål vi til Naturfag og Lilleskolernes DNA vil tage fat på og forsøge at 
kvalificere. På et niveau handler det om, hvad vi helt grundlæggende forstår ved og 
forstår som naturfag. Hvad er det med andre ord børnene skal lære? Skal de ud over 
teorier, modeller og forklaringer også lære om de økonomiske, politiske, sociale, etiske 
og personlige interesse som former den kontekst naturfaglig viden bliver til i? Er det 
ligefrem en forudsætning for at kunne forholde sig til problemstillinger med 
naturvidenskabelige aspekter i et moderne demokratisk samfund?  
 
På et andet niveau handler det om, hvordan børnene skal lære naturfag. Har vi på 
lilleskolerne adgang til og gør vi brug af en særlig naturfagsdidaktik? Hvordan kan vi 
udnytte de ressourcer, lokaler, omgivelser der er tilgængelige på og omkring skolen og 
hvordan får vi fat i og engageret børnene (og vores kolleger) i at arbejde med naturfag?  
 
På et tredje niveau handler det om at skabe indsigt i og samle op på, hvad der er vores 
praktiske erfaringer med at gøre det ubegribelige begribeligt og præsentere børnene for 
den præmis, at den naturfaglige undervisning er vigtig og brugbar viden? Det er et mål 
med kurset, at vi kan skabe grobund for og evt. styrke allerede eksisterende 
naturfagsnetværk. Et andet mål med kurset er, at få ideer til og sætte kursen for en fælles 
naturfagsdag for børnene i 6./7.-klasse i det tidlige efterår 2017.  
 
 
Vi glæder os til at se jer 
 
Arbejdsgruppen for Naturfag og Lilleskolernes DNA 
Lilleskolernes Sammenslutning 
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PROGRAM 
Naturfag og Lilleskolernes DNA er bygget op af en blanding af oplæg, workshops og 
plenum-diskussioner og det er målet at vi får vendt, udvekslet og udviklet ideer og 
visioner til arbejdet med naturfag. Det er ikke et stramt rammesat kursus, men et der 
bliver til sammen med jer. I den tråd har vi holdt et oplæg på dag 2 åbent. Har I 
forslag/ideer må I endelig sige til.  
Kurset forudsætter at man har naturfagskompetencer. 
 
Onsdag den 2. november 
10.00 – 10.15: Velkomst og introduktion til Naturfag og Lilleskolernes DNA   
 
10.15 – 10.45: Jeg arbejder med naturfag fordi…og er særligt optaget af… 
  Præsentation og kortlægning af jer og jeres interesser/tilgange 
  Etablering af arbejds/-interessegrupper. 
 
10.45 – 12.00: En verden til forskel – med et greb om havslanger 

Oplæg v. Arne Redsted Rasmussen, Forskningslektor, Ph.D., og 
havslangeekspert, Kunstakademiets konservatorskole.  

 
12.00 – 13.00: Frokost 
 
  Lilleskole-DNA og undervisningen i Naturfag #1 
 
13.00 – 14.00  Naturvidenskab i praksis: en stærkere profil – Gittes kuffert 

Oplæg v. Gitte Mosekjær Grønlund, Master i 
Naturfagsundervisning ved Syddansk Universitet og 
naturfagslærer på Lilleskolen i Odensen. 

 
14.00 – 14.45: Workshop: 
  Hvad er vores erfaringer med alternative forløb i naturfag?  

Hvad tør vi? Hvad gør vi? 
Hvordan dokumenterer vi vores faglighed – i en tid hvor 
skriftlighed, skriftlighed, skriftlighed synes at være dominerende? 

 
14.45 – 15.00: Kaffepause 
 
15.00 – 15.30: Opsamling på workshops 
   
15.30 – 16.00: Ideer til Lilleskolernes Naturfagsdag 2017 og ”til næste gang”
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Tirsdag den 6. december 
10.00 – 10.15: Introduktion til dagens program 
 
10.15 – 11.00: Workshop: 
  Ideer til Lilleskolernes Naturfagsdag udfoldet 
 
11.00 – 12.15: Naturfagligt oplæg 

Oplæg v. 
 
12.15 – 13.00: Frokost 
 
  Lilleskole-DNA og undervisningen i Naturfag #2 
 
13.00 – 14.00  At gøre det ubegribelige begribeligt 

Oplæg v. Henning Bjarne Afzelius, fysiklærer på Nørre 
Gymnasium og vinder af Politikens Undervisningspris. 

 
14.00 – 15.00 Præsentationer af hjemmearbejde fra sidst: 

Egne/fælles naturfagsforløb, afprøvet og dokumenteret på andet 
end skrift.  

 
15.00 – 15.15: Kaffepause 
 
15.15 – 16.00: Afslutning 
  Fremtidige netværk? 
  Ide- og forløbsbank 
  Etablering af arbejdsgruppe til Lilleskolernes Naturfagsdag 2017 
  Evaluering 
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STED 
 
Onsdag den 2. november: Haslev Privatskole, Jens Chr. Skous Vej 3, 4690 Haslev. 
 
Tirsdag den 6. december: Århus Friskole, Søholmvej 13, 8260 Viby J. 
 
PRIS 
 
1000 DKR for begge dage – beløbet dækker forplejning og materialer. 
 
TILMELDING 
 
Via hjemmesiden: http://lilleskolerne.dk/kurser_og_aktiviteter/for_laerere 
(tilmeldingen er bindende efter den 12. oktober, 2016) 
 
Deadline: onsdag den 12. oktober. 


