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De kommende kapitler beskriver rapportens
indhold, baggrund og arbejdsproces.
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1. Indledning
Børn og unges interesse og kompetencer inden for naturvidenskab og teknologi 
er vigtige for Danmark. Både for at styrke dannelse og det demokratiske 
medborgerskab, men også for at sikre Danmarks fortsatte vækst og velfærd, som 
bl.a. kan baseres på naturvidenskabelig indsigt og teknologisk innovation.

Danmark har en lang tradition for netop naturvidenskab og teknologi på både 
akademisk og praktisk højt niveau - understøttet af et godt uddannelsessystem. 
Det skal vi ikke bare fastholde, men også have en stærk fælles ambition om at 
styrke. Det kræver rettidig omhu og koordineret handling på et oplyst grundlag.

Denne rapport ‘Sammenfatning af udfordringer til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi’ er et forsøg på at tilvejebringe et sådant fælles, oplyst 
grundlag, der kan inspirere til koordineret handling. Den er i sin natur ikke 
udtømmende, men præsenterer et øjebliksbillede, der er baseret på forskning, tal 
og erfaring fra en bred kreds af interessenter (se oversigt over kilder i kapitel 4).

Rapporten er først og fremmest et arbejdspapir tilknyttet arbejdet med at 
udarbejde et samlet oplæg til en national naturvidenskabstrategi i Danmark. 
Den primære målgruppe for rapporten er dels Undervisningsministeriet, dels 
strategigruppens medlemmer. Den endelige rapport, der vil fokusere på konkrete 
handlingsprogrammer, forventes afleveret i foråret 2017.

Teksten er i januar 2017 læst og kommenteret af strategigruppens medlemmer.

Det er vores håb, at rapporten kan bruges som en fælles, dansk referenceramme 
for de udfordringer, der er forbundet med at styrke naturvidenskabelig undervisning 
og på den måde yderligere fokusere og kvalificere fremtidige indsatser.

God læselyst!

Mikkel Bohm
Formand for strategigruppen
Direktør for Astra - Center for Læring i Natur, Teknik og Sundhed
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2. Læsevejledning
Sammenfatningen af de identificerede udfordringer udgør stilladset i rapporten. 
Den består af tre dele: Del 1 indeholder de indledende afsnit, som følges af 
udfordringerne i del 2 suppleret af litteratur og bilag i del 3.

It er behandlet i et særskilt kapitel. Det særlige fokus på it i rapporten skyldes 
kommissoriets understregning af behovet for et øget fokus på den digitale 
og teknologiske udvikling i relation til de naturvidenskabelige og tekniske 
uddannelser. Desuden efterspørges en afklaring af relationerne mellem it i fagene 
og it som et eventuelt selvstændigt fag i forbindelse med undervisningen.

Hvert kapitel indledes med en kort præsentation af de identificerede udfordringer, 
og disse diskuteres derefter på baggrund af viden fra de tre videnskortlægninger 
og øvrige kilder. 

I teksten refererer ‘strategigruppen’ til dennes input på møder og på skrift, 
mens ‘strategigruppen og andre interessenter’ i teksten indbefatter input fra 
strategigruppe, web og bilaterale møder.
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3. Resumé
‘Sammenfatning af udfordringer’ er 
1. leverance til arbejdet med et oplæg 
til en national naturvidenskabsstrategi. 
Rapporten fokuserer på de udfordringer 
i forhold til STEM-undervisningen¹ 
i Danmark, der er identificeret i 
uddannelseskæden fra dagtilbud over 
grundskole til ungdomsuddannelser. 
Rapporten danner derved baggrund 
for det videre arbejde med konkrete 
handlingsforslag.

Udfordringerne er sammenfattet på 
baggrund af input fra en bredt sammensat 
strategigruppe, andre interessenter 
samt input på strategiens hjemmeside, 
stemstrategi.dk. Disse sammenfatninger 
er kvalificeret og sammenholdt med tre 
eksterne videnskortlægninger til arbejdet 
med strategien: Et litteraturstudie, en 
praksiskortlægning samt en registeranalyse.

Disse kilder giver tilsammen et komplekst og 
ikke altid entydigt billede af de udfordringer, 
Danmark står overfor. Rapporten er således 
ikke et konsensusdokument fra hele 
strategigruppen, men opsummerer udfordringer, 
som er gennemgående for de mange input til 
arbejdet.

Tilsammen tegner materialet et billede af 
danske børn og unge, der i internationale 
målinger præsterer lidt over middel, og 
et uddannelsessystem, der har mange 
kvaliteter. Billedet viser på den anden side 
udfordringer, når det kommer til faglige 
sammenhænge i uddannelsessystemet og en 
række strukturelle udfordringer både internt i 
uddannelsessystemet og i samspillet med det 
omgivende samfund.

Udfordringerne er i rapporten struktureret i 
områder. Opdelingen i områder betyder, at 
nogle forhold, som har betydning for hinanden, 
risikerer at blive skilt ad. I brugen af rapporten 
er det derfor vigtigt både at læse inden for og 
på tværs af de enkelte områder. 

Områderne er:
• Rammer
• Mål og evaluering
• Lærere og pædagogisk personale
• Undervisning og læring
• Indhold
• Børn og unges motivation og valg
• It og digitale kompetencer

Rammer
De eksisterende rammer for undervisningen 
i naturvidenskab byder på en lang række 
udfordringer i forhold til at kunne danne 
og uddanne naturvidenskabeligt. Der 
mangler sammenhæng på langs og 
tværs af uddannelseskæden, og børn og 
unge oplever store spring i overgangene 
fra ét led i uddannelseskæden til det 
næste. Problemstillingen vedrører både 
undervisningens indhold, det faglige niveau, 
undervisningskulturer og studiestrategier. 
Samtidig møder børn og unge strukturelle 
begrænsninger ift. deres uddannelsesvalg, 
eksempelvis er geografi/naturgeografi 
ikke adgangsgivende til de videregående 
naturvidenskabelige uddannelser.

Kommunernes økonomiske og strukturelle 
rammer påvirker naturfagene i folkeskolen. Der 
opleves særligt udfordringer de steder, hvor 
der er en svag politisk og strukturel forankring 
af naturfagsindsatsen, hvilket betyder, at der 
stadig er et uudnyttet potentiale i en række 
kommuner. Skolerne organiserer og prioriterer 
ikke i tilstrækkelig grad lærernes løbende 
professionelle udvikling. Dertil kommer, 
at institutionernes økonomiske, fysiske og 
strukturelle rammer giver begrænsninger for 
lærernes organisering af undervisningen, 
fx samarbejde med virksomheder og andre 
eksterne læringsmiljøer.

De naturfagsdidaktiske miljøer er for spredte og 
for små, og de samarbejder ikke i tilstrækkelig 
grad. Endelig mangler der kvalificeret og 
koordineret evaluering af de mange både 
offentligt og privat finansierede STEM-projekter 
og -indsatser.

¹STEM står for Science, Technology, Engineering og Mathematics. 6

http://stemstrategi.dk
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Mål og evaluering
I målene for naturfagsundervisningen er 
der en uklar vægtning af hhv. dannelse 
og rekruttering. Der mangler desuden 
implementering af ny viden om mål og 
evaluering af naturfaglige kompetencer i 
og på tværs af de enkeltfaglige naturfag. 
Udformningen af test, prøver og eksamen 
bliver styrende for undervisningen, og det kan 
øge elevernes fokus på præstation frem for 
mestring. 

Potentialet i formativ evaluering som en 
bærende drivkraft for læring er ikke udfoldet i 
tilstrækkelig grad. PISA 2015 viser eksempelvis, 
at danske lærere giver mindre feedback til 
eleverne i forhold til deres læring i naturfag 
end gennemsnittet i de øvrige OECD-lande.

Lærere og pædagogisk personale
Der er ikke tilstrækkelig sammenhæng 
mellem pædagoggrunduddannelser, 
læreruddannelse samt uddannelse af 
undervisere til ungdomsuddannelserne, hvilket 
giver anledning til overgangsproblemer. Der er 
fortsat behov for at udvikle både pædagog- og 
læreruddannelsen, ligesom der er behov for 
at understøtte lærernes løbende fagdidaktiske 
udvikling. 

Rekrutteringen til pædagog-, pædagogisk 
assistent-uddannelsen samt til 
læreruddannelsen er udfordret af, at de, 
der interesserer sig for og er dygtige til 
naturfag og teknologi, ikke har pædagog- 
og læreruddannelsen som naturlige 
førsteprioriteter. 

Pædagoguddannelsen er uden egentlig 
fagundervisning, hvilket betyder, at kun et fåtal 
af de studerende møder området “natur og 
udeliv”. Mange lærerstuderende kommer med 
humanistisk eller samfundsfaglig studieretning 
fra gymnasiet (stx), og fremover forventes flere 
lærerstuderende fra hf, hvilket kan være en 
udfordring i forhold til deres interesse for, og 
valg af, naturfag på læreruddannelsen. 

På alle niveauer i uddannelsessystemet er 
det en udfordring, at de naturvidenskabelige 
miljøer ofte er ganske små. På grundskole-
niveau har TIMSS 2015 vist, at danske 
matematik- og natur/teknologilærere kun i et 
vist omfang samarbejder med andre lærere 
inden for faget, og at det fx ikke er udbredt at 
overvære en kollegas undervisning. 

Ressourcepersoner som fx naturfagsvejledere 
kan være svære at fastholde, og nogle steder 
i landet samt på nogle uddannelsesniveauer 
er der mangel på uddannede lærere inden 
for naturvidenskab. Særligt i grundskolen er 
der mangel på natur/teknologilærere med 
undervisningskompetence i faget. Desuden 
deltager danske STEM-lærere i grundskolen og 
på gymnasiale uddannelser mindre i efter- og 
videreuddannelse end deres kolleger i OECD, 
og en del grundskoler prioriterer ikke fora for 
lærernes løbende fagdidaktiske udvikling.  

Undervisning og læring 
Lærerne har et stort ansvar for at tilrettelægge 
en undervisning, der føles relevant og 
inspirerende for børn og unge. Undersøgende 
og innovative processer samt inddragelse 
af teknologi er ikke en integreret del af 
undervisningen, og der ligger et uudnyttet 
potentiale i at få opdateret viden om 
undervisningsmetoder og læreprocesser 
implementeret i undervisningen og i den 
pædagogiske praksis i dagtilbud. 

Børn og unge udgør en divers gruppe med 
variationer i præstationer og valg, hvilket 
skyldes bl.a. socioøkonomisk baggrund, 
køn og etnicitet. Fx opnår både indvandrere 
og efterkommere af indvandrere markant 
dårligere resultater inden for STEM. Og 
selv om effekten af socioøkonomisk/
etnisk baggrund er mindsket, er det 
fortsat et opmærksomhedspunkt, hvordan 
uddannelsessystemet kan sikre, at den positive 
udvikling kan fortsætte. Dette stiller krav til 
lærerne om at tilrettelægge en differentieret 
og varieret undervisning, der kan motivere den 
diverse gruppe af børn og unge.

Kønsforskelle er, i modsætning til tidligere, 
ikke signifikante i folkeskolen, men der er dog 
flere højtpræsterende drenge inden for STEM. 
Desuden er der stor kønsforskel på visse STEM-
fag på videregående uddannelser. 

Indhold
Det pædagogiske arbejde med 
læreplanstemaet ‘natur og naturfænomener’ i 
dagtilbud er ofte usystematisk, personbåret og 
ikke tilstrækkeligt indarbejdet i institutionernes 
praksis. Der arbejdes generelt med at inddrage 
naturen i de danske dagtilbud, mens andre 
elementer af læreplanstemaet i mindre grad 
indgår.
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I grundskoler og på ungdomsuddannelser 
oplever elever undervisning, der mangler 
autenticitet, relevans og meningsfuldt indhold, 
og der opleves utilstrækkelig sammenhæng 
mellem skoler/institutioner og det omgivende 
samfund, fx i form af samarbejde med 
erhvervslivet.
Det alment dannende har en tendens til at 
glide i baggrunden i forhold til de faglige 
mål. Lærerne er således udfordrede af at 
skulle balancere et dannelsesperspektiv med 
aftagernes interesser, hvilket vanskeliggøres af, 
at aftagerne i form af uddannelser og erhverv 
ikke har enslydende krav og forventninger. 
Der er en tendens til, at faget ses som målet i 
sig selv, og ikke som et middel til at danne og 
kompetenceudvikle børn og unge. 

Børn og unges motivation og valg
På trods af et øget optag på ingeniør- og it-
uddannelserne forventes der i 2025 mangel 
på STEM-uddannede. Fremskrivninger 
anslår en stigning på 28 procent i antallet 
af STEM-job i Danmark. Danske unge føler 
sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at træffe 
uddannelsesvalg, og processen med at træffe 
valget opleves som komplekst og frustrerende.

Individuel uddannelsesvejledning gives kun til 
ikke-uddannelsesparate elever, og derfor må 
unge træffe deres valg af ungdomsuddannelse 
og studieretning på baggrund af input fra 
lærere og forældre, der har et skævt kendskab 
til ungdomsuddannelser - fx vejleder kun 8% af 

forældre i retning af en erhvervsuddannelse.

Forskning viser desuden, at børn og unges 
motivation for STEM falder med alderen.

Der er rekrutteringsudfordringer til STEM-
studieretninger på ungdomsuddannelserne, og 
særligt søgningen til erhvervsuddannelserne er 
for lav set ift. de nationale målsætninger. 

It og digitale kompetencer
Den hastige udvikling på det teknologiske 
område kalder på nye kompetencer, og det 
gælder også for naturfagsundervisningen. Det 
er i særdeleshed en udfordring at få uddannet 
kvalificeret arbejdskraft med kompetencer 
inden for Computational Thinking (se 
begrebsafklaring i boks 1).

Der efterlyses nationale mål og handleplaner 
på langs af uddannelseskæden for udvikling 
af børn og unges digitale kompetence, som det 
ses i andre lande. Særligt i grundskolen savnes 
afklaring af balancen mellem it integreret i 
fagene og it som selvstændigt fag, ligesom 
der savnes afklaring af, hvad den teknologiske 
udvikling betyder for faglighederne i de enkelte 
naturvidenskabelige fag. Der er desuden behov 
for at øge både lærere og pædagogers it-
kompetencer.

8
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4. Baggrund
Der har fra politisk side været 
et ønske om en national 
naturvidenskabsstrategi. En sådan 
strategi for naturvidenskab indgår i 
aftalen af 3. juni 2016 mellem Venstre, 
Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, 
Liberal Alliance, Det Radikale 
Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 
Konservative Folkeparti om styrkede 
gymnasiale uddannelser:

”I samarbejde med interessenter skal 
der laves en naturvidenskabsstrategi, 
der sikrer bedre sammenhæng mellem 
den naturvidenskabelige undervisning 
i folkeskolen, i gymnasiet og på de 
videregående uddannelser, ligesom 
koblingen til og samarbejdet med 
erhvervslivet skal styrkes”.

Der er to centrale udfordringer, der 
medvirker til, at vi i Danmark har fordel af 
en samlet, national strategi for naturfag og 
naturvidenskab:

1. For den enkelte borger og i samfundet 
opleves en stadigt øget kompleksitet, 
der bunder i naturvidenskabelige 
problemstillinger, og vi har derfor brug for 
en almen dannet befolkning, der kan begå 
sig i fremtidens samfund, også inden for det 
naturvidenskabelige område.

2. Det naturvidenskabelige og tekniske område 
er en af nøglerne til Danmarks fortsatte vækst 
og velfærd, men der mangler kvalificeret 
arbejdskraft. Samfundet har brug for et 
øget antal naturvidenskabeligt og teknisk 
uddannede medarbejdere på arbejdsmarkedet.

På den baggrund udpegede Undervisnings-
ministeriet ultimo september 2016 en bredt 
sammensat strategigruppe med det formål 
at udarbejde et forslag til en national 
naturvidenskabsstrategi. Naturvidenskab i 
hele uddannelseskæden - fra dagtilbud til 
ungdomsuddannelser - skal være 
omfattet af strategien. 

Arbejdet ledes af et formandskab med 
følgende sammensætning:
Direktør Mikkel Bohm, Astra - Center for Læring 
i Natur, Teknik og Sundhed (formand)
Vicedirektør Susanne S. Clausen, 
Undervisningsministeriet (Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet) (næstformand)
Forskningschef Anne-Marie Engel, 
Lundbeckfonden
Kommunikationsdirektør John Finnich 
Pedersen, Siemens
Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, 
Institut for Naturfagenes didaktik.

Strategigruppen består af repræsentanter 
for elev-, lærer- og lederorganisationer samt 
fagfolk fra forvaltningsniveau i dagtilbud, 
grundskoler, ungdomsuddannelser og 
videregående uddannelser. Desuden 
deltager arbejdsmarkedsorganisationer samt 
en række faglige eksperter og praktikere. 
Ligeledes er Undervisningsministeriet, 
Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børne- 
og Socialministeriet samt Erhvervsministeriet 
repræsenteret. Sammensætningen af 
formandskabet og strategigruppen 
fremgår i bilag B. 

Ifølge kommissoriet (bilag A) skal en national 
strategi for naturvidenskab skabe en ny, 
fælles national ramme, således at indsatser, 
projekter og tiltag får en fælles retning og 
tydelig sammenhæng. Arbejdet bygger 
på en række forarbejder til en national 
naturvidenskabsstrategi: 
Fremtidens naturfaglige uddannelser. Naturfag 
for alle – Vision og oplæg til en strategi 
(Andersen, Busch, Horst & Troelsen, 2003)
Fremtidens naturfag i folkeskolen 
(Andersen, Busch, Horst, Andersen, Dalgaard, 
Dragsted & Norrild, 2006)
Et Fælles Løft 
(Andersen, 2008).

Indholdet i disse rapporter havde karakter af 
anbefalinger, hvoraf nogle er realiseret. Dog 
har ingen af rapporterne resulteret i en 
national strategi. 
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Boks 1 
Begrebsafklaring
Naturvidenskab, såvel som naturfag og 
STEM-fag, anvendes på lige fod i rapporten 
for at vise, at alle uddannelsesniveauer 
inkluderes. I grundskolen er fag generelt ikke 
‘videnskabsfag’, men har derimod deres egen, 
faglige identitet. Fagene tager dog i forskellig 
grad udgangspunkt i de videnskabelige fag. På 
dagtilbudsområdet omtales den pædagogiske 
praksis som arbejde med læreplanstemaet 
‘naturen og naturfænomener’.

Den nationale strategi skal have fokus på 
børn og unges STEM-kompetence. STEM 
står for Science, Technology, Engineering og 
Mathematics og benyttes ofte om undervisning, 
der integrerer disse områder og som kan sættes 
i direkte forbindelse med samfundsrelaterede 
problemstillinger.

Med lærere forstås her lærere og undervisere 
på alle niveauer i uddannelsessystemet fra 
grundskole til videregående uddannelser.

Med pædagogisk personale forstås her 
pædagoger og andet pædagogisk personale i 
dagtilbud og i grundskolen. Med pædagogiske 
grunduddannelser forstås her både 
pædagoguddannelsen og den pædagogiske 
assistentuddannelse.

Faglighed forstås i rapporten som en bred 
naturfaglighed, omfattende naturfaglige 
kompetence såvel som fagets vidensområder 
og metoder (byggende på forståelsen i 
Andersen et al., 2003; Dolin, 2005).

Naturfaglig kompetence defineres i Fremtidens 
naturfaglige uddannelser som det at have viden 
om, at forstå, udøve, anvende og at kunne 
tage kritisk stilling til natur, naturfaglighed, 
naturvidenskab og teknologi i en mangfoldighed 
af sammenhænge, hvori disse indgår eller kan 
komme til at indgå (Andersen et al., 2003).

It i undervisning forstås i rapporten som 
understøttende it-værktøjskompetencer 
(teknologisk, praktisk og pædagogisk 
understøttelse) på den ene side og som 
vidensområde i form af informatik og 
computational thinking på den anden.

Digital kompetence forstås i rapporten som 
en kombination af viden, evner og holdninger 
til via it at udføre opgaver, løse problemer, 
kommunikere, håndtere information, 
samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, 
hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, 
selvstændigt og etisk.
 
Computational thinking (CT) følger her 
videnskortlægningens definition: “CT handler 
om en generisk analytisk kompetence, 
der understøtter læring i STEM-fagene. CT 
involverer altså almen problemløsning, men 
trækker på begreber, der er fundamentale i 
computer science” (Nielsen,  2016)

Boks 2

Naturvidenskabelige 
fags bidrag til børn og 
unges almendannelse
I rapporten ‘Fremtidens Naturfaglige 
Uddannelser’ fra 2003 introduceres begrebet 
“naturfag for alle”. Dette var samtidig et 
paradigmeskift inden for naturfagsundervisning 
i Danmark, idet der blev sat fokus på 
netop naturfags bidrag til børn og unges 
almendannelse (Andersen et al., 2003).

Naturvidenskabelig almendannelse forstås 
i strategiarbejdet som bestående af tre 
dimensioner, hvor vi desuden har tilføjet 
teknologi sideløbende med naturvidenskab:
• Viden (om natur, naturvidenskab og 

teknologi; om naturvidenskabens og 
teknologiens værdi og funktion; om 
begreber og metoder, færdigheder og 
kompetencer)  

• Perspektiv (faginternt og -eksternt; til 
andre eller alle af fagets forhold; til og 
overskridende fagets grænser; historisk 
og til det samtidigt samfundsmæssigt 
relevante såvel som det fremtidigt 
fordrende). 

• Personlighed (kendetegnet ved en vilje 
til at opsøge, forholde sig til og bruge 
viden - identitetsdrivende, -overvindende 
og -overkommende, kritisk reflekterende, 
aktivt deltagende og adfærdsvejledende) 

Kilde: Dolin, Jacobsen, Jensen og Johannsen (2016).
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Denne rapport sammenfatter de 
udfordringer, der er identificeret i 
forhold til strategiens overordnede 
mål vedrørende naturvidenskabelig 
dannelse hos alle børn og unge samt 
øget rekruttering til STEM-uddannelser 
og-erhverv.

4.1 Fremgangsmåde ved 
sammenfatning af udfordringer
De udfordringer, der behandles i rapporten, 
er indhentet og kvalificeret gennem følgende 
input:
• To møder d. 3. november og 16. december 

2016 i strategigruppen for en national 
naturvidenskabsstrategi² (refereres i 
rapporten som “strategigruppen”)

• Indlæg fra 44 interessenter på strategiens 
hjemmeside, stemstrategi.dk, samt indlæg 
tilsendt strategigruppens sekretariat

• Bilaterale møder med organisationer og 
enkeltpersoner afholdt af formandskabet 
fra primo november 2016 til primo januar 
2017

• Tre videnskortlægninger udarbejdet af 
Institut for Naturfagenes Didaktik, KU, 

       samt Epinion:
       Litteraturstudium til arbejdet med en  
       national naturvidenskabsstrategi   
       (Nielsen (red), 2016) 
       Praksiskortlægning til arbejdet med   
       en national naturvidenskabsstrategi   
       (Sølberg, 2016)
       Registeranalyse til arbejdet med en    
       national naturvidenskabsstrategi 
       (Epinion, 2016)

Arbejdsprocessen med identifikation og 
sammenfatning af udfordringer er illustreret i 
figur 1. 

Formandskabet har været understøttet af et 
sekretariat ledet af Astra - Center for Læring 
i Natur, Teknik og Sundhed. Sekretariatet 
har indsamlet input vedrørende potentielle 
udfordringer fra henholdsvis strategigruppen, 
web og bilaterale møder. Efterfølgende er 
udfordringerne blevet beskrevet og organiseret 
i følgende syv kategorier: Lærere og 
pædagoger, mål, evaluering, undervisning og 
læring, indhold, børn og unges motivation og 
valg samt rammer. 

På strategigruppens møde d. 16. december 
2016 blev udfordringerne i de syv kategorier 
præsenteret, hvorefter strategigruppen 
arbejdede med at uddybe udvalgte 
udfordringsområder yderligere. Desuden 
blev udfordringer vedrørende it diskuteret. 
Med udgangspunkt i videnskortlægningerne 
har sekretariatet efterfølgende arbejdet 
med at kvalificere sammenfatningen af de 
identificerede udfordringer. I denne proces er 
der foruden videnskortlægningerne inddraget 
andre kilder, herunder rapporter fra Danmarks 
Evalueringsinstitut og data fra ministerier (se 
figur 1). 

I arbejdet med at beskrive udfordringerne 
blev en række af de udfordringer, der ikke 
kunne kvalificeres af eksisterende forskning 
eller viden, sorteret fra eller omformuleret. 
Andre af underfordringerne kaldte på en 
diskussion vedrørende oplevede udfordringer 
i forhold til forskning på området. Rapporten 
er således ikke et konsensusdokument fra 
hele strategigruppen, men en sammenfatning 
af identificerede udfordringer. Der er en 
overvægt af udfordringer i grundskolen og 
på de gymnasiale uddannelser, hvorimod 
udfordringer vedrørende fx dagtilbud 
og erhvervsuddannelser er knap så 
velrepræsenteret.

5. Arbejdsproces

²Sammensætningen af strategigruppen ses i Bilag B.

http://stemstrategi.dk
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Resultater fra TIMSS og PISA-undersøgelser 
indgår ligeledes i vidensgrundlaget, se boks 3. 
Medlemmer af strategigruppen er dog af den 
opfattelse, at hverken TIMSS eller PISA giver 
et helt dækkende og fyldestgørende billede af 
børn og unges kompetencer.

4.2 Afgrænsning
De udfordringer, der behandles i rapporten, 
afgrænser sig til dagtilbud, grundskoler 
og ungdomsuddannelser. Udfordringer 
vedrørende uddannelsesvalg og rekruttering 
til videregående uddannelser og erhverv 
inddrages kun i begrænset omfang. Desuden 
inddrages pædagog- og læreruddannelser 
i det omfang, udfordringerne adresserer 
pædagog- og lærerkompetencer. 
Udfordringerne omfatter også de rammer, der 
har betydning for undervisningen i dagtilbud, 
grundskoler og ungdomsuddannelser (se 
afsnit 6 om rammer). Arbejdet omfatter ikke 
voksenundervisning og heller ikke forhold 
vedr. børn og unges fritid, medieforbrug, 
familieforhold mv., der naturligvis også har en 
betydning for de unges motivation og interesse 
for STEM.

I arbejdet med en naturvidenskabelig strategi 
behandles matematik ikke selvstændigt, 
men ses i sammenhæng med de tekniske og 

Strategigruppens input
Skriftlige input

 Workshops på to møder

Input fra 
stemstrategi.dk

Input fra
bilaterale møder

Videnskortlægninger
Litteraturstudium

 Praksiskortlægning
Registeranalyse

Supplerende 
litteratur

Sammenfatninger

Afrapportering af 
indsamlede udfordringer

Videnskortlægning og 
supplerende litteratur

Sammenfatninger

Interessenter

Fase 1
Indsamling

Fase 2
Sammenfatning

Figur 1. Oversigt over arbejdsprocessen med identifikation og sammenfatning af udfordringer. Figuren nederst viser, at 
rapporten både omfatter oplevede udfordringer hos interessenter (lysegrøn) og udfordringer dokumenteret i forskning (blå). 
Der er en stor fællesmængde mellem de oplevede og de dokumenterede udfordringer (mørkegrøn), som udgør hovedparten 
af rapporten, men der er også udfordringer i teksten, hvor strategigruppen er den primære kilde (lysegrøn). 

Boks 3

TIMSS og PISA 2015
De danske elever i grundskolens 4. klasse 
klarer sig ifølge TIMSS 2015 bedre i matematik 
og natur/teknologi end gennemsnittet i de øvrigt 
deltagende lande. Præstationerne er på niveau 
med 2011.

PISA 2015 har målt de danske 15-årige elevers 
kompetencer med fokus på naturfag. 
For første gang scorer danske elever signifikant 
højere end gennemsnittet i de øvrige OECD-
lande i både matematik og naturfag. Dette 
skyldes dog primært, at OECD-gennemsnittet er 
faldet. De danske unges gennemsnitlige score i 
naturfag er stort set uændret fra 2006 til 2015. 
I matematik er der derimod sket en væsentlig 
fremgang fra 2012 til 2015, så scoren nu er på 
niveau med resultaterne fra 2003 og 2006.
Andelen af højtpræsterende elever i naturfag er 
i både TIMSS og PISA opgjort til ca. 7%, hvilket 
er på niveau med de øvrige OECD-lande, mens 
Danmark med 12% højtpræsterende elever i 
matematik ligger væsentligt højere end OECD-
gennemsnittet. PISA 2015 viser, at 70% af de 
danske elever er interesserede i at lære om 
naturfaglige emner. Denne andel er øget siden 
2006, og danske børn og unge er således mere 
interesserede i naturfaglige emner end OECD-
gennemsnittet. 

(Kilde: Allerup, Belling, Kirkegaard, Stafseth, Torre, 2016; 
Christensen, 2016b) 
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naturvidenskabelige fagområder. Sundhed 
blev i nogle af de tidligere forarbejder 
(Andersen, 2008) inddraget som et middel 
til at motivere især piger for naturvidenskab, 
hvor det i arbejdet med den nationale 
naturvidenskabsstrategi indtænkes som én af 
de måder, hvorpå man kan kontekstualisere 
naturvidenskab, ligesom fx bæredygtighed og 
entreprenørskab.

En række af de identificerede udfordringer i 
forhold til naturfagsundervisningen adresserer 
almenpædagogiske områder, herunder 
udvikling af undervisningspraksis, lærernes 

kompetenceudvikling eller strukturelle forhold 
som fx begrænsede ressourcer. Det primære 
fokus i rapporten er ikke på disse generelle 
udviklingsområder, men på forhold, der er 
særlige for naturvidenskab og undervisning i 
de naturvidenskabelige fag. Selvom fokus ikke 
er på denne type af udfordringer, er de dog 
repræsenteret i rapporten, idet STEM-fagene 
hverken kan eller skal udvikles isoleret fra 
den øvrige undervisning. I gennemgangen af 
udfordringer ses bort fra ‘Art’ i forbindelse med 
STEM (STEAM). Dette kunne dog indtænkes i 
løsningsforslag.



Sammenfatning af udfordringer 
til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi

14

De kommende kapitler beskriver 
de identificerede udfordringer.

Del 2
Udfordringer
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Rammer omfatter her det, der har 
indflydelse på undervisningen og den 
pædagogiske praksis. 

Udfordringer
• Der mangler sammenhæng på langs og på 

tværs af uddannelseskæden

• Der er strukturelle begrænsninger ift. unges 
uddannelsesvalg

• Kommunale rammer påvirker naturfags-
indsatsen i dagtilbud og på folkeskoler

• Mange skoler prioriterer ikke lærernes 
løbende fagdidaktiske udvikling

• Institutionernes fysiske og strukturelle 
rammer giver begrænsninger 

• Der mangler nationalt samarbejde om 
naturfagsdidaktisk forskning 

• Der mangler kvalificeret og koordineret 
evaluering af projekter

6. Rammer

Sammenfatning af udfordringer 
til arbejdet med en national naturvidenskabsstrategi
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6.1 Der mangler sammenhæng på langs 
og på tværs af uddannelseskæden
Der er ikke tilstrækkelig sammenhæng mellem 
grundskolen og ungdomsuddannelserne. 
Det gælder både processer for overlevering 
mellem uddannelsesniveauer, sammenhæng 
i faglig progression, brobygning samt 
samarbejde mellem lærere, undervisere 
og andre ressourcepersoner, herunder 
uddannelsesvejledning (se også afsnit 8, om 
lærere og pædagogisk personale). Dermed 
bliver det børnene og de unge, der må 
håndtere den utilstrækkelige sammenhæng, 
og det kan føre til unødige udfordringer i en i 
forvejen vanskelig overgang.

En af udfordringerne handler om utilstrækkelig 
overensstemmelse mellem styre-dokumenterne 
for grundskole og ungdomsuddannelser, 
herunder de konkrete formuleringer af læse- 
og læreplaner. Der opleves et vidensgab 
mellem uddannelsesniveauerne samt 
manglende faglig sammenhæng, hvilket 
betyder, at de unge oplever meget store spring 
i overgangene både i forhold til indholdet, 
det faglige niveau, undervisningskulturer og 
de studiestrategier, der understøttes (Nielsen, 
Waadegaard, Dolin og Bruun, 2016). Den 
manglende sammenhæng og det begrænsede 
samarbejde mellem underviserne på de 
forskellige niveauer betyder, at disse ikke har 
de samme mål med undervisningen, fx forstås 
modelleringskompetence helt forskelligt i 
grundskolen og i gymnasiet. Strategigruppen 
oplever desuden, at økonomiske nedskæringer 
på videregående uddannelser i en vis 
grad har forringet mulighederne for at 
tilbyde unge på ungdomsuddannelserne 
en introduktion til fag og fagmiljøer på de 
naturvidenskabelige universitetsstudier. 
Tilsvarende problemer opleves i overgangen 
fra grundskolen til de naturvidenskabelige fag 
på ungdomsuddannelserne.

Strategigruppen har observeret mangel på 
indsatser, netværk og samarbejder i forhold til 
øvrige parter rundt om undervisningen og den 
pædagogiske praksis, herunder erhvervsliv og 
forskning. Desuden mangler der kanaler for 
flow af ny fagdidaktisk viden fra forskning til 
praksis og et tilsvarende flow af praksisviden 
tilbage til forskningen (Forum for Koordination 
af Uddannelsesforskning, 2015).

6.2 Der er strukturelle begrænsninger ift. 
unges uddannelsesvalg
Strategigruppen og andre interessenter peger 
på, at der er strukturelle begrænsninger 
for unge i deres uddannelsesvalg. De 
naturvidenskabelige fag er kompetencegivende 
til videregående uddannelser dog med 
undtagelse af geografi/naturgeografi 
(Undervisningsministeriet, 2016d). Hvorvidt et 
fag er kompetencegivende påvirker de unges 
muligheder for valg af uddannelse. 

Det er en udfordring, at der ikke er lige 
mulighed for at vælge naturvidenskabelige 
uddannelser i alle regioner i Danmark. 
Afstande til uddannelsesinstitutioner og 
lokale og regionale transportmuligheder har 
indflydelse på de unges uddannelsesvalg (se 
afsnit 11 om børn og unges motivation og valg).

Mikro

Meso

Makro

Lærer

Elever
(børn og unge)

Skoler

Institutioner

Ledelse

Fagkolleger

Faglige 
organisationer

Forældre

Ministerier

RegeringRegioner

Kommuner

Arbejdsmarkedet

Sciencecentre

Uformelle
læringsmiljøer

Professions-
højskoler

Universiteter

Forskningsmiljøer

Figur 2: Modellen illustrerer rammerne for den pædagogiske 
praksis og undervisningen i naturvidenskab. På mikroniveau 
findes undervisningen og interaktionen mellem barn og lærer/
pædagog. Rammerne udgøres her fx af skemalægning og 
læremidler. På mesoniveau ligger skolen eller institutionen, 
og rammerne er fx vilkår besluttet af skoleledelse og rammer 
for samarbejde med fagkolleger. På makroniveau ligger alt 
det, der konstituerer undervisningen på kommunalt, regionalt 
og nationalt plan. Det gælder både juridisk (fx love og 
læreplaner), forvaltningsmæssigt for skolen som organisation (fx 
arbejdstid) og samarbejde med omverdenen. Forståelsen er, at 
i undervisning og pædagogisk praksis er alle de overliggende 
rammer fra meso- og makro-niveauer repræsenteret gennem 
læreren eller pædagogen. Modellen er inspireret af 
(Dolin, 2005; Sillasen, 2014).



6.3 Kommunale rammer påvirker 
naturfagsindsatsen i dagtilbud og 
på folkeskoler
Økonomiske og strukturelle rammer i 
kommunerne har betydning for adgangen til 
kvalificeret naturfagsundervisning. Således 
peger forskning på, at kommunerne har 
en afgørende rolle med at understøtte og 
koordinere de indsatser, der findes i kommunen 
(Sølberg, 2016). Der opleves udfordringer de 
steder, hvor der er en svag politisk forankring af 
naturfagsindsatsen, eller såkaldt silotænkning, 
dvs. uden samarbejde mellem forvaltninger 
og afdelinger. I skoleforvaltningerne i 
kommunerne arbejdes der med konkurrerende 
dagsordener og indsatser, hvor børn og unges 
naturvidenskabelige dannelse og uddannelse 
blot er én dagsorden. Det er med til at 
vanskeliggøre en forankring over længere tid 
og med tilstrækkelig pædagogisk tyngde. Det 
ser ud til, at forvaltningerne ikke i særlig grad 
tilskyndes til at koble indsatserne omkring fx 
bæredygtighed, sundhed, trivsel, inklusion og 
åben skole med en naturvidenskabelig indsats.

Strategigruppen har fremført, at der er et 
gab mellem leddene i styringskæden på 
dagtilbuds- og folkeskoleområdet fra politikere 
til skolechef, naturfagskoordinator, skoleledere, 
naturfagsvejledere, naturfagslærere 
og pædagoger. Dette gab udfordrer 
sammenhænge i de uddannelsespolitiske 
dagsordener, men også de enkelte aktørers 
motivation for at styrke naturfagsindsatsen. 
Særligt kommuner uden en koordineret indsats 
er udfordrede på at skabe og fastholde en 
udvikling (A. Hjarnø, pers comm 2017). Herved 
skabes der ulige vilkår for lærernes udvikling af 
naturfagsundervisningen mellem de forskellige 
kommuner. Den manglende koordinering 
betyder, at indsatser på kommunalt 
niveau opleves for tilfældige, spredte og 
tidsbegrænsede.

Der er kun få naturfagsvejledere i 
grundskolerne, og de mangler ofte muligheder 
for at kunne udføre deres opgave på 
skolen. Skoleledelsen på de fleste skoler 
prioriterer ikke naturfagsvejledere, selvom 
ressourcepersoner som disse, af skoleledere, 
beskrives som helt afgørende for at sikre, at 
ny forsknings- og udviklingsviden bliver bragt i 
spil i undervisningen (Forum for Koordination af 
Uddannelsesforskning, 2015).

Den økonomiske situation i kommunerne 

opleves som en hindring for at udvikle 
det naturvidenskabelige område. Det 
gælder fx puljer og fondsmidler til 
kompetenceløft af lærere og pædagoger, 
der på trods af fondsfinansieringen belaster 
uddannelsesinstitutionernes og kommunernes 
økonomi, idet kommunerne selv skal finansiere 
væsentlige dele af udgifterne, herunder fx 
vikardækning (Riise, 2015).

6.4 Mange skoler prioriterer 
ikke lærernes løbende 
fagdidaktiske udvikling
Skoleledelserne prioriterer ikke i tilstrækkelig 
grad at organisere stærke faglige 
miljøer for lærernes løbende udvikling af 
naturfagsundervisningen. Denne udfordring 
handler om utilstrækkelig udvikling af 
naturfaglige kulturer og om manglende 
pædagogisk ledelse på det naturfaglige 
område (Nielsen & Nielsen, 2016).

En væsentlig barriere for den løbende 
professionelle udvikling er, at lærerne 
mangler tid og professionelt råderum til 
at diskutere og udvikle deres forståelse 
af naturfagsundervisningen og deres 
undervisningsstrategier samt skolens 
naturfaglige kultur med andre lærere. 
Det er ligeledes de færreste skoler og 
ungdomsuddannelser, der foretager 
organisatoriske justeringer, der sikrer 
en bæredygtig model for lærernes 
kompetenceudvikling. Det er således 
en udfordring at skabe professionelle 
udviklingsprogrammer, der både imødekommer 
lærernes kompetenceudviklingsbehov, 
individuelt og i fagfællesskab, men som 
samtidig indfrier mere overordnede politiske og 
økonomiske mål. 

6.5 Institutionens fysiske og strukturelle 
rammer giver begrænsninger
Skolens eller institutionens fysiske rammer og 
samspillet mellem lære- og læseplaner og de 
fysiske rammer og faciliteter kan udgøre en 
udfordring for naturfagsundervisning og den 
pædagogiske praksis. 
Undervisningens organisering på den enkelte 
institution er primært ledelsens ansvar. Her 
har strategigruppen observeret udfordringer 
ift. undervisning, der er opdelt i fag og 
lektioner samt ufleksible lærerskemaer, der 
kan vanskeliggøre klassers deltagelse i 
naturvidenskabelige events og indsatser, 
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innovativ undervisning og mulighed for 
at flytte undervisningen ud af skolen. På 
folkeskoleområdet er der i forlængelse af 
skolereformen fra 2014 en bevægelse i retning 
mod åben skole ved at udnytte de potentialer, 
der ligger i inddragelsen af skolernes 
lokalområder eller andre læringsmiljøer uden 
for skolen fx natur, museer eller virksomheder 
(Ministeriet for Børn, Undervisning og 
Ligestilling, 2016a). Museer og andre eksterne 
læringsmiljøer peger på, at det ikke er alle 
lærere, der benytter eksterne læringsmiljøer 
i undervisningen, hvorved nogle elever 
ikke bliver introduceret til naturvidenskab 
i de eksterne læringsmiljøer gennem 
undervisningen. 
Ved etablering af partnerskaber med 
virksomheder oplever skolerne både logistiske 
og didaktiske udfordringer, ligesom nogle 
virksomheder oplever uoverensstemmelse 
mellem skolens og virksomhedens 
indbyrdes forventninger. Begge parter 
efterlyser således øget facilitering af skole-
virksomhedssamarbejde. 

Specifikt på erhvervsuddannelserne er 
det erfaringsmæssigt en udfordring, at 
mange erhvervsskoler tidligere har nedlagt 
faglokaler til undervisning i grundfag (fx fysik, 
kemi) eller udnyttet dem til andre formål. 
Skolerne har dog fortsat haft værksteder 
til de uddannelsesspecifikke fag. Med eud-
reformen i 2015 steg opmærksomheden på 
naturvidenskabelige fag igen, så det nu er 
en udfordring at genetablere faglokalerne 
(Odgaard, kommentar, 8.1.2017).

Desuden oplever strategigruppen, at 
besparelser på grundskoler og gymnasier ofte 
går ud over mulighederne for at indkøbe og 
vedligeholde udstyr til eksperimentelt arbejde, 
fordi dette udstyr er relativt dyrt.

6.6 Der mangler nationalt samarbejde 
om naturfagsdidaktisk forskning
De naturfagsdidaktiske miljøer er spredte og 
små, og forskningen foregår kun i begrænset 
omfang i et samarbejde mellem universiteter 
og professionshøjskoler. 
De naturfagsdidaktiske miljøer har ikke stærke 
traditioner for samarbejde omkring udvikling af 
praksis. Dermed bliver vigtig viden ikke omsat 
til praksis i forbindelse med nye tiltag, der 
måtte udspringe af samfundsmæssige eller 
politiske ændringer. Dertil er der brug for at 
arbejde målrettet på at opbygge professionelle 

læringsfællesskaber i forskningsmiljøerne 
såvel som på skolerne (Sølberg, 2016), så viden 
kan indgå i lærernes faglige diskussioner på en 
konstruktiv måde. 

Volumen i dansk naturfagsdidaktisk forskning 
ligger markant under de lande, vi normalt 
sammenlignes med. Videnskortlægningerne 
af forskning og praksis peger samstemmende 
på, at der inden for en lang række områder 
af naturfagsdidaktikken mangler forskning, 
herunder særligt inden for STEM på 
erhvervsuddannelserne (Nielsen et al, 2016). 
Et andet område, der savnes forskning i, er 
hvordan forskningsinformeret design af og 
indhold i læringsaktiviteter virker, både i forhold 
til lærersamarbejdet omkring undervisningen 
og til børn og unges læring (Nielsen & Nielsen, 
2016). 

6.7 Der mangler kvalificeret og 
koordineret evaluering af projekter
Denne udfordring handler om manglende 
sammenhæng mellem indsatser og 
udviklingsprojekter og den praksis, 
som projekterne i sidste ende skal 
tilgodese, herunder udvikling af relevante 
undervisningsformer.
Interessenter fremhæver, at nationale og 
kommunale indsatser, der skal sikre bedre 
naturfagsundervisning, er for tilfældige, spredte 
og tidsbegrænsede. Forskere og interessenter 
fremhæver desuden, at der aktuelt ses en 
betydelig indsatstrængsel i folkeskolen, hvor 
lærere og ledere ikke kan prioritere dem alle. 

Samtidig har videnskortlægningen af STEM-
indsatser vist, at der mangler kvalificeret og 
koordineret evaluering af projekterne. Mange 
indsatser inden for det naturvidenskabelige 
område er ikke tilstrækkeligt funderet på 
eksisterende viden eller designet til at bidrage 
med ny viden. Der peges i kortlægningen 
på, at nogle indsatser beskriver en række 
intenderede mål, der dog ikke er til at genfinde 
i evalueringerne. Dette kan skyldes, at 
projektets mål har flyttet sig undervejs, men 
det vanskeliggør muligheden for at uddrage 
nyttig viden fra projekterne. Desuden bliver 
en del indsatser ikke systematisk evalueret, 
og evalueringerne er ikke altid offentligt 
tilgængelige. Rapporten peger derfor på 
behovet for at sikre, at “fremtidige indsatser 
bliver dokumenteret på måder, som er lødige 
og samtidig relevante for udvikling af praksis” 
(Sølberg, 2016).



Dette afsnit omfatter både 
uddannelsernes formål, fagenes 
mål og læse- og læreplaner samt 
læringsmål for elever i undervisningen. 
Afsnittet omfatter desuden evaluering 
i form af test, prøver, eksamen samt 
løbende feedback og evaluering og 
dokumentation i undervisningen.

Udfordringer vedrørende mål og evaluering 
hænger tæt sammen: Der skal være 
overensstemmelse mellem målene for 
undervisningen, dens gennemførelse og dens 
evaluering. Undervisningen skal gøre det muligt 
at opnå de opstillede mål, og evalueringen 
skal kunne måle, om eleverne har nået målene 
(Dolin, Jacobsen, Jensen og Johannsen, 2016). 
Derfor behandles mål og evaluering under ét i 
dette kapitel. Områderne skal ses i tæt samspil 
med undervisningens form og indhold, så der er 
sammenhæng mellem evalueringsform og de 
didaktiske valg i undervisningen.
Mange af udfordringerne er gældende på tværs 
af fag og uddannelser. Da evaluering har en 
afsmittende effekt på undervisning, og formativ 
evaluering har et stort potentiale for at fremme 
elevernes læring, er udfordringerne omkring mål 
og evaluering særdeles væsentlige for udvikling 
af undervisningen i naturvidenskab. 

Udfordringer
• Der er manglende fælles forståelse 

af naturvidenskabens bidrag til 
almendannelsen

• Der er uklar vægtning af almendannelse og 
rekruttering som mål

• Der er uklarhed om mål for og evaluering af 
naturfaglig kompetence 

• Der er for snæver formativ 
evalueringspraksis i naturvidenskabelige fag

• Der er for snæver summativ 
evalueringspraksis i naturvidenskabelige fag

• Undervisning og elevpræstationer 
orienteres mod test, prøver og eksamen

7. Mål 
og evaluering
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7.1 Der er manglende fælles forståelse af 
naturvidenskabens bidrag 
til almendannelsen 
Input fra strategigruppen og andre 
interessenter tyder på, at der mangler en 
fælles forståelse for naturvidenskabens 
bidrag til almendannelsen, som er defineret 
nærmere i boks 2. Der peges også på 
uklarhed over, hvem der er ansvarlig for 
de naturvidenskabelige fags bidrag til 
almendannelsen, hvilket fører til, at det ikke 
prioriteres i undervisning og pædagogisk 
praksis. Yderligere hænger manglen på en 
fælles, rummelig definition af almendannelse 
med plads til naturvidenskabelige fags bidrag 
sammen med naturvidenskabens image i det 
omgivende samfund.

holdninger til, i hvor høj grad undervisning 
og pædagogisk praksis skal bidrage til at 
løse landets rekrutteringsudfordring til de 
naturvidenskabelige og tekniske uddannelses- 
og erhvervsområder - og i så fald hvordan.  

7.3 Der er uklarhed om mål for og 
evaluering af naturfaglig kompetence 
I Fremtidens Naturfaglige Uddannelser fra 
2003 blev det anbefalet at beskrive mål for 
undervisningen i de naturvidenskabelige fag 
i kompetencetermer (Andersen et al., 2003), 
dette bl.a. for at imødekomme de udfordringer, 
der opstår i et foranderligt og komplekst 
samfund. Der er siden sket en tydelig 
udvikling i uddannelsernes målbeskrivelser og 
læreplaner. 

Samtidig peger input fra strategigruppen 
og andre interessenter på, at der er 
forskellige opfattelser af, hvad der er 
den rette vægtning mellem naturfaglig 
kompetence og kernefaglighed, herunder 
viden og færdigheder. Især i forbindelse 
med folkeskolereformen er der opstillet mål 
for børn og unges udvikling af naturfaglig 
kompetence. Videnskortlægningen peger på, 
at kompetencebegrebet stadig er uklart for 
både praktikere og forskere. Det forklarer til 
dels, hvorfor der er udfordringer med i højere 
grad at gennemføre en kompetenceorienteret 
undervisning frem for en undervisning, 

7.2 Der er uklar vægtning af 
almendannelse og rekruttering som mål
Målene med undervisningen i naturvidenskab 
er komplekse og mangeartede. Udsagn 
fra strategigruppen og andre interessenter 
peger på manglende tydelighed omkring 
vægtningen af almendannende mål 
og studie-/erhvervsforberedende mål i 
naturvidenskabelige fag og den indbyrdes 
sammenhæng og progression på langs af 
uddannelseskæden. 

Undervisningen i naturfag i grundskolen 
og naturvidenskabelige fag på 
ungdomsuddannelserne har et dobbelt 
sigte: Dels sigtes mod alle elevers almene 
dannelse og dels sigtes mod forberedelse 
til videre uddannelse og erhverv. I 
strategigruppen udtrykkes forskellige 

Boks 4

Evaluering med 
forskellige formål
Med formativ evaluering forstås her løbende 
evaluering med henblik på at fremme børn og 
unges læring. 

Med summativ evaluering forstås her 
afsluttende evaluering, hvor formålet er at 
fastslå børn og unges læringsniveau fx gennem 
tests, prøver og eksaminer. 

(Kilde: Nielsen et al., 2016)

Figur 3. I afsnittet dækker evaluering både over tests, 
prøver, eksamen samt løbende feedback og evaluering 
samt dokumentation i undervisningen.
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der er rettet mod pensum og kernestof. 
Kompetenceorientering betragtes dog som en 
meningsfuld ramme om undervisningen, hvor 
styrken er at anvende det lærte i forskellige 
situationer (Nielsen et al, 2016). Samme 
videnskortlægning fastslår med henvisning 
til Dolin, J., “at den foranderlige verden, hvor 
intet er givet, stiller nye krav og har gjort det 
vanskeligt at præcisere den viden, der er 
nødvendig bare på kort sigt, og derfor er det 
naturligt at lægge mere vægt på de generelle 
træk ved fagene og på kompetencer frem for 
færdigheder” (Nielsen, 2016a). 
Strategigruppen supplerer, at naturfaglige 
kompetencer også forudsætter viden og 
færdigheder, hvorfor det er væsentligt at finde 
den rette balance mellem kompetence-, videns- 
og kundskabsfokus i naturvidenskabelige fag.

Der synes også at være uklarhed om, hvordan 
almendannelse, rekruttering og udvikling af 
naturfaglig kompetence hænger sammen. 
Yderligere peger input fra strategigruppen og 
andre interessenter på, at målene for naturfag 
på grundskoleområdet er meget ambitiøse og 
ikke nødvendigvis står mål med de lektioner, 
der er allokeret til fagene.

7.4 Der er for snæver formativ 
evaluerings-praksis i 
naturvidenskabelige fag
Den løbende formative evaluering (er 
præciseret i boks 4) af undervisningen og 
den afsluttende summative evaluering 
(er præciseret i boks 4) kan supplere 
hinanden, men det er væsentligt, at valget af 
evalueringsformer understøtter læringsmålene. 
Derfor er det en udfordring, at både formativ 
og summativ evalueringspraksis i de 
naturvidenskabelige fag lider af mangel på 
udvikling af viden og praksis. Ligeledes kan 
der være behov for at justere vægtningen 
mellem formativ og summativ evaluering i 
undervisningssystemet.

Formativ evaluering indeholder et meget 
stort læringspotentiale. Videnskortlægningen 
opsummerer forskning på området, der 
dokumenterer “at formativ evaluering har 
en markant og positiv indflydelse på elevers 
læring” og peger på, at formativ feedback 
med høj kvalitet er en bærende drivkraft for 
læring (Nielsen et al, 2016). Det fremhæves 
af strategigruppen, at det er en udfordring 
at integrere formative evalueringsformer i 

den daglige praksis i undervisningen, og 
at der derfor er behov for videreudvikling 
af formativ evalueringspraksis. Dette 
støttes af international forskning (fx Burke 
og Pieterick, 2010) samt af PISA 2015, der 
viser, at potentialet for formativ evaluering i 
grundskolens naturfag ikke er tilstrækkeligt 
udnyttet, idet danske lærere giver mindre 
feedback til eleverne i forhold til deres 
læring i naturfag end OECD-gennemsnittet 
(Christensen, 2016b). 

Al formativ evaluering af elevers læring 
indebærer feedback, hvorfor netop 
sikringen af den løbende feedback er 
en væsentlig del af undervisningen. 
Der savnes fra strategigruppens side 
evalueringsværktøjer til formativ evaluering, 
der kan bidrage til at styrke den løbende 
feedback til eleven og implementering af 
ny viden om formativ evaluering ligesom 
der mangler efteruddannelse af lærerne 
i formativ evaluering. Desuden efterlyser 
videnskortlægningen forskning i, hvordan 
lærerne i det daglige arbejder med formativ 
evalueringspraksis (Nielsen et al, 2016). 
De udfordringer, der er knyttet til formativ 
evaluering, er almenpædagogiske og 
er også en udfordring i forbindelse med 
undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning 
(Nielsen et al, 2016).

7.5 Der er for snæver summativ 
evaluerings-praksis i de 
naturvidenskabelige fag
Uddannelsessystemet har et legitimt krav om at 
kunne trække på data om elevers præstationer. 
Indførelsen af test, prøver og eksamen i 
et fag kan desuden øge fagets status og 
opmærksomhed. I hele uddannelsessystemet 
er der dog en række udfordringer forbundet 
med evalueringsformerne: Hvad de faktisk 
kan måle, hvad der er deres begrænsninger 
og hvilken afsmittende effekt, de har på 
undervisningen. 

Strategigruppen og andre interessenter 
fremhæver, at det er en udfordring, at 
grundskolens dannelsesmæssige opgave 
presses af et større fokus på nationale 
effektmål og gymnasiale uddannelser af 
karakterer og eksamen. Desuden peger 
strategigruppen på, at der mangler konkrete 
evalueringsværktøjer, der kan indfange det 
almendannende og elevernes naturfaglige 
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kompetence. Inputtene tyder på, at mange af 
de nuværende summative evalueringsformer 
(test, prøver og eksaminer) ikke er dækkende 
i den henseende, men primært evaluerer 
færdigheder og viden. Videnskortlægningen 
understøtter dette og peger på, at væsentlige 
dimensioner af naturvidenskabelig 
almendannelse er svær at evaluere i mange af 
de eksisterende eksamensformer (Nielsen et al, 
2016).

Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning 
har i en systematisk gennemgang af 
international litteratur om brugen af test påvist, 
at test evaluerer for snævert et område af 
børn og unges kompetencer og færdigheder 
i forhold til fagenes mål (Nordenbo, Allerup, 
Andersen, Dolin, Korp, Larsen, et al., 2009). 
Dette støttes af videnskortlægningen: “Det 
er med andre ord veldokumenteret, at det, 
der måles til eksaminer i STEM-fagene, ikke 
korresponderer med de opsatte læringsmål. 
Der skal helt generelt etableres en klarere 
sammenhæng mellem læringsmål og 
evalueringsformer, således at evalueringerne 
er valide udtryk for elevernes beherskelse 
af læringsmålene” (Nielsen, 2016). En del af 
forklaringen på dette er, at det med de typiske 
summative evalueringsformer er væsentligt 
vanskeligere at evaluere kompetencer end 
færdigheder og viden. I praksis viser det 
sig ifølge input fra strategigruppen ved, at 
summative evalueringer ikke nødvendigvis 
ligner det, der foregår i undervisningen eller 
i ‘virkeligheden’ inden for det faglige felt. 
Den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi i grundskolen har potentiale til at 
imødekomme nogle af disse udfordringer, og 
erfaringer herfra bør evalueres. 
Interessenter har desuden fremhævet, at 
naturvidenskab har den særlige udfordring i 
nogle uddannelser, fx på hf, at undervisningen 
er tværfaglig, mens eksamen er monofaglig.

Det er desuden et opmærksomhedspunkt, 
at der kan være væsentlige forskelle 
mellem lærernes vurdering af børn og unges 
læringsudbytte og det, der kan måles ved 
test, prøver eller eksaminer. Dette er tilfældet 
i videnskortlægningens undersøgelse af 
praksis i projektet ISI2015 (Sølberg, 2016) 
samt i EVAs kortlægning af årskarakterer og 
prøvekarakterer i det almene gymnasium (EVA, 
2016) og Epinions registeranalyse (Epinion, 
2016). 

7.6 Undervisning og elevpræstationer 
orienteres mod test, prøver 
og eksamen 
De seneste års reformer har betydet en 
udvikling af de naturvidenskabelige fag i de 
fleste led af uddannelseskæden.
Input fra strategigruppen og andre 
interessenter italesætter, at lærerne 
oplever, at målene hele tiden bliver ændret 
og mere komplekse. I mellemtiden er 
evalueringspraksis, fx i form af test, prøver og 
eksaminer, i mange tilfælde ikke fulgt med den 
udvikling, og således opstår der i nogen grad 
et misforhold mellem mål og evaluering. 

Evalueringsformerne har en afsmittende effekt 
på undervisningen. Det er veldokumenteret 
både i Danmark og internationalt. For at 
leve op til kravene i undervisningssystemet 
orienterer lærerne undervisningen mod de test, 
der findes inden for de naturvidenskabelige 
fag - velkendt som ‘teach to the test’ (fx. 
Harlen, 2007; Nordenbo et al., 2009). Dette 
sammenfattes i videnskortlægningen: “med 
tiden bliver det, der sker i undervisningen, 
mere og mere tilpasset det, der testes til 
eksamen” (Nielsen et al, 2016). Det er ikke i 
sig selv problematisk, at undervisningen rettes 
mod test og eksamen, men det er nødvendigt, 
at den summative evaluering i det tilfælde 
kan afspejle faglige såvel som generiske 
kompetencer. 

Strategigruppen og andre interessenter peger 
på, at der i mange tilfælde, bl.a. i gymnasiet, 
netop ikke er sammenhæng mellem mål 
og evaluering. Dermed bruges dyrebar 
undervisningstid på at lære testen, prøven eller 
eksamensformen at kende, og fokus rettes mod 
de faglige elementer, som evalueres via testen. 

Boks 5

Mestringsmål og 
præstationsmål
“Ved mestringsmål fokuserer personen på 
den aktuelle opgave og relaterer sig især til 
at udvikle kompetence og opnå forståelse 
og indsigt. Ved præstationsmål fokuserer 
personen på selvet og relaterer sig især til 
hvorledes evner bliver bedømt, og hvorledes 
man selv præsterer, især i forhold til andre” 

(Kilde: Midgley, Kaplan & Middleton, 2001).



Det betyder på den anden side, at der mangler 
fokus på det øvrige, faglige indhold (Nordenbo 
et al. 2009).

For eleverne har fokus på karakterer og test 
i undervisningen betydning for deres læring. 
Ifølge en række uddannelsesforskere er de 
danske unge over en årrække blevet mere 
præstationsorienterede og mindre drevet af 
nysgerrighed for at lære (Sørensen, Katznelson, 
Hutters & Juul (2013). Når børn og unge oplever 
en undervisning rettet mod test, prøver og 
eksaminer i de naturvidenskabelige fag, kan 
det have indflydelse på deres adfærd i form af 
orientering mod præstation frem for mestring. 

Adgangsbegrænsninger til nogle af de 
videregående uddannelser betyder at “både 
lærere og elever i gymnasierne har kunnet 
berette om en oplevelse af karakterræs, og at 
der kunne være mere fokus på præstationen 
og bedømmelsen frem for på læringen” 
(Ulriksen og Andersen, 2015). Det er derfor 

et opmærksomhedspunkt, hvordan fokus 
på karakterer kan påvirke elevernes læring. 
Erfaringerne fra de gymnasier, der har etableret 
forsøg med såkaldte “karakterløse” klasser, er 
endnu ikke udbredt. 

Fokus på karakterer kan være motiverende 
for nogle elever og demotiverende for andre. 
“Det er navnlig karakterer i den øverste del 
af skalaen, der lader til at virke motiverende 
på eleverne, mens karakterer i den lave ende 
virker mere demotiverende” (EVA, 2016). Det 
afstedkommer særligt udfordringer for de lavt-
præsterende elever. Samtidig peger forskning 
på, at ydre belønning underminerer den 
indre motivation, mens ydre motivation (f.eks. 
karakterer) leder til en overfladelæring snarere 
end en dyb læring (Harlen, 2007). Der består 
således en udfordring for undervisningen i de 
naturvidenskabelige fag i forhold til at udvikle 
læringsmiljøer, der balancerer præstationslyst 
med en nødvendig mestringstilgang.
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Med lærere forstås her lærere 
og undervisere på alle niveauer 
i uddannelsessystemet, og med 
pædagogisk personale forstås her 
pædagoger og andet pædagogisk 
personale i dagtilbud og grundskolen. 
Med pædagogiske grunduddannelser 
forstås her både pædagoguddannelsen 
og den pædagogiske assistent-
uddannelse.

Veluddannede undervisere er den afgørende 
faktor for udvikling og nytænkning af 
undervisning (Nielsen et al, 2016). Derfor er der 
en række udfordringer forbundet med læreres 
og pædagogisk personales uddannelse og 
løbende kompetenceudvikling. 

Udfordringer
• Der mangler sammenhæng mellem de 

enkelte led i uddannelseskæden, når det 
kommer til uddannelse af naturfaglige 
lærere og pædagogisk personale

• Nogle udbud af læreruddannelse og 
pædagogisk grunduddannelse er 
udfordrede på at uddanne naturfagligt

• Der er mangel på naturfaglige lærere 
og pædagogisk personale på alle 
uddannelsestrin, og ikke alle har 
tilstrækkelige kompetencer

• Lærerne videndeler kun i begrænset 
omfang om udvikling af undervisningen

8. Lærere og 
pædagogisk personale
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8.1 Der mangler sammenhæng mellem de 
enkelte led i uddannelseskæden, når det 
kommer til uddannelse af naturfaglige 
lærere og pædagogisk personale
Der er i dag ikke et tilstrækkeligt 
sammenhængende pædagog- og 
læreruddannelsessystem i Danmark. 
Pædagogisk personale uddannes på 
pædagoguddannelsen samt på den 
pædagogiske assistentuddannelse, 
grundskolelærere på læreruddannelserne, og 
gymnasielærere uddannes fra universiteterne, 
suppleret med et pædagogikum. 
Disse uddannelser har hver deres mål, 
fagopdeling og evalueringsformer. Nogle 
naturfaglige undervisere på pædagog- og 
læreruddannelserne har kun i begrænset 
omfang kendskab til og samarbejde om 
udvikling af naturfagsundervisning og 
-didaktik på begge uddannelsesretninger, 
hvilket hæmmer samarbejdet på skolerne. 
Dette har også indflydelse på omfanget af 
samarbejde mellem de studerende på de 
forskellig uddannelser. Strategigruppen peger 
på, at den begrænsede sammenhæng og 
samarbejde mellem uddannelserne bidrager 
til overgangsproblemer mellem leddene i 
uddannelseskæden. Praksiskortlægningen 
understøtter dette i følgende opsummering: 
“I en lang række strategidokumenter fra hele 
perioden peges der på et behov for at styrke 
sammenhængene mellem uddannelserne. 
Men på trods af mange års indsats er dette 
tilsyneladende ikke blevet dækket, da der 
stadig synes at være en udfordring for både 
lærere og elever” (Sølberg, 2016). 

Det er en udfordring, at både de afgivende og 
modtagende institutioner mangler viden om 
undervisningen samt forventninger til de unge 
på de øvrige uddannelsesinstitutioner. Fx har 
mange grundskolelærere begrænset viden om 
erhvervsuddannelserne (se boks 10), ligesom 
nogle gymnasielærere kan have begrænset 
indsigt i grundskolens naturfaglige kompetence 
eller den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi. Derudover er der kun i begrænset 
omfang fælles faglig udvikling mellem de 
naturfaglige og tekniske fagmiljøer, både på 
langs i uddannelseskæden, men også på tværs 
af de forskellige ungdomsuddannelser, hvilket 
vanskeliggør udvikling af fagdidaktik og faglige 
miljøer på tværs af ungdomsuddannelserne.

Strategigruppen peger på, at det begrænsede 
samarbejde mellem nogle pædagog- og 
læreruddannelser bidrager til fastholdelse af 

kløfterne mellem dagtilbud og skole, men også 
internt i skolen mellem lærere og pædagoger. 
Det er hæmmende for indsatser, der retter sig 
mod at gøre overgangen mellem institutionerne 
mere skånsom for børnene og i særdeleshed 
for progression i naturfaglig kompetence hos 
børn og unge.

8.2 Nogle udbud af læreruddannelse 
og pædagogisk grunduddannelse er 
udfordrede på at uddanne naturfagligt
“På trods af et klart fokus på behovet for 
opkvalificering af lærere de sidste 15 år, synes 
der ikke at være mange tegn på, at behovet 
er mindsket” (Sølberg, 2016). Strategigruppen 
har derudover fremhævet, at rekrutteringen 
til pædagog-, pædagogisk assistent-
uddannelsen samt til læreruddannelsen er 
udfordret af, at de, der interesserer sig for og 
er dygtige til naturfag og teknologi, ikke har 
pædagog- og læreruddannelsen som naturlige 
førsteprioriteter. Pædagoguddannelsen er 
moduliseret og uden egentlig fagundervisning, 
hvilket betyder, at alle undervisere på 
uddannelsen kan undervise i alt, og at kun 
et fåtal af de studerende møder fagområdet 
“natur og udeliv”.

Mange lærerstuderende kommer med 
humanistisk eller samfundsfaglig studieretning 
fra gymnasiet (stx), ligesom der fremadrettet 
forventes en større rekruttering til pædagog- 
og læreruddannelserne fra hf. Elever fra hf 
samt fra en humanistisk eller samfundsfaglig 
studieretning på stx kan have mødt naturfag i 
meget begrænset omfang, hvilket kan være en 
udfordring i forhold til deres interesse for, og 
valg af, naturfag på læreruddannelsen. 

Der er studerende, som interesserer sig for 
naturfag, og som også er dygtige til fagene 
på både pædagog- og læreruddannelserne, 
men ofte er der for få til at skabe et 
dynamisk naturfagsmiljø på uddannelserne. 
Få studerende betyder bl.a., at der også 
er ganske få naturfagsundervisere på 
læreruddannelserne (ATV, 2014; Lauritsen, 
2013)³.

8.3 Der er mangel på naturfaglige 
lærere og pædagogisk personale på 
alle uddannelsestrin, og ikke alle har 
tilstrækkelige kompetencer 
På alle niveauer i uddannelsessystemet er det 
en udfordring, at de naturfaglige miljøer ofte er 
ganske små. Manglen på lærere med STEM-

³ATV opgjorde i 2014, at der kun var naturfaglige undervisere på læreruddan-
nelserne svarende til 30 fuldtidsstillinger.
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kompetencer på alle uddannelsesniveauer er 
problematisk, da det vil påvirke de fremtidige 
generationer af unge, hvis de skal undervises 
af en lærer, der mangler kompetencer i STEM. 

Dagtilbud
I dagtilbud oplever kun lidt over halvdelen 
af lederne (53%), at det pædagogiske 
personale er godt klædt på til at 
arbejde med læreplanstemaet ‘natur og 
naturfænomener’, men det pædagogiske 
personales kompetenceniveau inden for dette 
læreplanstema vurderes af lederne til at 
være lavere end for de øvrige pædagogiske 
læreplanstemaer⁴. Bl.a. er der en udfordring 
ift. at udfordre børnene med aktiviteter, der 
udvikler deres forståelse af naturvidenskab⁵ 
(EVA, 2015a).

Grundskolen
Søgningen til læreruddannelserne er steget 
de seneste to år (Ravn, 2016). Alligevel 
vælger for få unge i dag at uddanne sig 
til grundskolelærer med undervisningsfag 
i et eller flere af naturfagene. 75% af 
landets kommuner har i de seneste år 
oplevet problemer med at rekruttere 
læreruddannede til ledige lærerstillinger 
(Danmarks Lærerforening, 2016). Denne 
opgørelse skelner dog ikke mellem fagene. 
Epinions registeranalyse viser, at der særligt i 
yderområderne (fx. Lolland Kommune) er lav 
kompetencedækning i mange af naturfagene 
(Epinion 2016). Dette indikerer, at der er 
udfordringer i forhold til at sikre et tilstrækkeligt 
antal naturfagslærere med tilstrækkelige 
kompetencer i fagene, uanset om dette skyldes 
problemer med rekruttering, fastholdelse 
af personale eller en utilstrækkelig 
efteruddannelsesindsats. Der findes dog 
eksempler (Teach First, m.fl.) på alternative 
veje til at rekruttere naturfagslærere til 
grundskolen, ligesom ASTE⁶ er et eksempel på 
en læreruddannelse, der har særligt fokus på 
at uddanne lærere med stærke kompetencer 
inden for naturfag og matematik.

I grundskolen ses en særlig problematik 
i forhold til kompetencedækning i faget 
natur/teknologi, idet kun 60% af dem, 
der underviser i natur/teknologi, har 
undervisningskompetence. Dækningen er 
højere i de øvrige naturfag. Derudover ligger 
der en udfordring i, at en del af dem, der er 
uddannet i naturfag, ikke underviser i fagene. 

Det gør sig især gældende for geografi- og 
biologilærere, hvor kun hhv. 41 og 40% med 
undervisningskompetence også underviser i 
disse to fag (Undervisningsministeriet, 2015).

Boks 6

Kompetencedækningen 
i grundskolens 
naturfag
Fysik/kemi: 96%
Matematik: 89%
Biologi: 83%
Geografi: 72% 
Natur/teknologi: 60%

(Kilde: Epinion, 2016)

Strategigruppen fremhæver desuden, at 
naturfagslærerne mangler kompetencer til at 
inddrage matematik i de naturvidenskabelige 
fag. Herudover er det en udfordring, at 
lærere mangler faglig viden til at gennemføre 
fællesfaglige naturfagsforløb, og at lærerne 
mangler erfaringer på området. Dette skyldes 
blandt andet, at læreruddannelsen ikke 
ruster lærerne til denne form for undervisning 
(Nielsen, 2016).

Ungdomsuddannelser 
Der mangler matematik-, fysik-, kemi- og natur/
geografilærere i ungdomsuddannelserne og i 
særdeleshed i yderdistrikterne. Populationen 
af undervisere, der kan rekrutteres fra, er 
lille. I forbindelse med gymnasiereformen 
rekrutteres naturfaglige bachelorer til 
undervisning i de naturvidenskabelige fag. 
Matematikudredningen (Jessen et al., 2015) 
peger netop på et massivt rekrutterings- og 
efteruddannelsesproblem inden for matematik, 
idet “Det er nu op mod 1/3 af de nyansatte 
lærere, som ikke i deres universitetsuddannelse 
har haft matematik på det niveau, som er 
krævet for at undervise på de gymnasiale 
uddannelser.” 

8.4 Lærerne videndeler kun i begrænset 
omfang om udvikling af undervisningen 
“Veluddannede lærere er den afgørende faktor 
for udvikling og nytænkning af undervisning. 
Her er det et problem, at Danmark (i tal 

⁴53 % af lederne vurderer at personalet i høj grad har kompetencer til at arbejde med natur og naturfænomener. Læreplanstemaerne om 
  sociale kompetencer, barnets alsidige udvikling og sprog ligger på henholdsvis 91 %, 90 % og 83 % (EVA 2015a).
⁵I rapporten skelnes mellem tre tilgange til læreplanstemaet: sciencetilgang, naturtilgang og udelivstilgang.
⁶Teach First rekrutterer kandidatuddannede, som modtager pædagogisk efteruddannelse sideløbende med undervisning i folkeskolen. 
  ASTE står for Advanced Science Teacher Education og uddanner lærere med en særlig matematik- og naturfagsprofil.
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fra 2009) ligger betragteligt under OECDs 
gennemsnit med hensyn til tid brugt på (og 
udbredelsen af) læreres fortsatte professionelle 
udvikling.” (Nielsen, 2016). Ifølge TIMSS 2015 
samarbejder og videndeler de danske lærere 
i matematik og natur/teknologi kun i et vist 
omfang med fagkolleger inden for deres fag. 
Nogle lærere overværer engang imellem 
kollegers undervisning, men det er ikke en 
indarbejdet praksis. 48% af matematiklærerne 
og 77% af natur/teknologilærerne på 4. 
klassetrin svarer i TIMSS, at de “aldrig eller 
næsten aldrig” overværer en kollegas 
undervisning. Dette er problematisk, da 
lærernes samarbejde omkring tilrettelæggelse 
og gennemførelse af undervisning har 
betydning for børn og unges præstationer i de 
to fag (Allerup et al., 2016). 

Behovet for løbende kollegial sparring og 
fælles udvikling understreges af, at ikke alle 
naturfagslærere i grundskolen er uddannet 
til moderne naturfagsundervisning og ikke 
lykkes med at omsætte fagdidaktisk viden til 
praksis. Strategigruppen og andre interessenter 
peger desuden på, at det langt fra er på alle 
skoler, at naturfagslærerne er organiserede i 
naturfagsteams og sammen kan videndele og 
planlægge undervisning. 

Naturfagslærerne bliver ikke i tilstrækkelig 
grad efteruddannet. En international 
undersøgelse af effektive undervisnings- og 
læringsmiljøer viser, at Danmark ligger lavt på  
lærernes deltagelse i professionel udvikling 
i forhold til de øvrige 23 OECD-lande, der 
deltog i undersøgelsen. Hvor gennemsnitligt 
89% af lærerne i undersøgelsen har deltaget i 
professionel udvikling indenfor en periode på 
18 måneder, har ca. 27% af de danske lærere 
deltaget i professionel udvikling af mindst én 
dags varighed i samme periode  (OECD, 2009). 
Tilsvarende viser TIMSS 2015, at kun 22% af 
de danske matematiklærere i 4. klasse har 
deltaget i professionel udvikling om indhold i 
matematikundervisning. Gennemsnittet i TIMSS 
lå på 43% (Allerup et al. 2016).

Dette skyldes til dels, at skolelederne har 
svært ved at prioritere lærernes kompeten-
ceudvikling, ligesom nogle ledere mangler 
viden om, hvordan den nye viden, som lærerne 
har fået, kan implementeres på skolen.
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Dette afsnit omfatter tilrettelæggelsen 
af undervisningen, børn og unges 
læreproces samt deres reaktioner 
på undervisningen. 

Læringspotentialet udnyttes ikke fuldt ud, hvis 
den nyeste viden om undervisningsmetoder og 
læreprocesser ikke udmøntes i praksis. Med 
en overvældende mængde udviklingstiltag og 
en divers gruppe af børn og unge er det dog i 
praksis vanskeligt for lærere og pædagoger at 
navigere og prioritere hensigtsmæssigt.

Udfordringer
• Der er ikke tilstrækkeligt fokus på 

diversiteten blandt børn og unge og deres 
forskellige måder at lære og blive motiveret 
på i undervisningen

• Undervisningskulturen kan ekskludere nogle 
børne- og ungegrupper

• Opdateret viden om undervisningsmetoder 
og læreprocesser udmøntes ikke i 
tilstrækkelig grad i undervisning og 
pædagogisk praksis

9. Undervisning 
og læring
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Boks 7

Divers børn- og 
ungegruppe
En række udfordringer vedrører diversiteten 
i gruppen af børn og unge, herunder bl.a. 
deres sociale, etniske og økonomiske 
baggrund, deres personlige interesser, deres 
praksiserfaringer fra jobs og erhvervspraktikker 
samt deres køn. For ikke at placere ansvaret 
for disse problemstillinger ved børn og unge 
selv er de samlet i nærværende afsnit om 
undervisningsformer og læring. Det skal 
signalere, at det er de professionelles ansvar 
at tilrettelægge undervisning og understøtte 
læreprocesser, der tager højde for netop den 
diverse børne- og ungegruppe.

9.1 Der er ikke tilstrækkeligt fokus på 
diversiteten blandt børn og unge og 
deres forskellige måder at lære og blive 
motiveret på i undervisningen 
Hvordan STEM-fag og -undervisning 
italesættes og aktualiseres har betydning for, 
hvor attraktivt området opfattes for det enkelte 
barn (Mathiasen, 2016). Fænomenet er ikke 
særegent for de naturvidenskabelige fag, men 
opleves tydeligt netop her. I et bilateralt møde 
med elever fra flere uddannelsesniveauer 
samt i strategigruppen er der fremkommet en 
række udsagn om, hvordan de unge oplever 
lærere og undervisere. Udsagnene er lige så 
forskelligartede, som gruppen af børn og unge 
selv er divers. Dog er det gennemgående, at 
nogle lærere opleves som uinspirerende, samt 
at nogle elever oplever, at undervisningen 
bærer præg af forældet pædagogik. 

Fra strategigruppen og andre interessenter 
påpeges både problemstillinger vedr. 
talentfulde børn og unge, der keder sig i den 
almindelige undervisning og problemstillinger 
vedr. børn og unge, der har vanskeligt 
ved at lære naturfag, og som ikke støttes 
tilstrækkeligt. 

9.2 Undervisningskulturen kan 
ekskludere nogle børne- 
og ungegrupper
Det er en udfordring, at undervisningskulturen 
kan virke ekskluderende på bestemte børn og 
unge. Det er ikke en særskilt problemstilling for 
naturvidenskab, men er understreget af både 

strategigruppen og de øvrige interessenter. 
Socioøkonomisk baggrund, såsom forældrenes 
uddannelse, arbejde og indkomst samt 
familiens boligforhold, spiller en rolle i 
forhold til børn og unges præstationer. Dette 
understøttes bl.a. af videnskortlægningen, der 
viser, at både indvandrere og efterkommere 
af indvandrere opnår en markant lavere 
gennemsnitlig score i alle nationale test på 
STEM-området, alle STEM-afgangsprøver 
i grundskolen og i matematik A på de 
gymnasiale ungdomsuddannelser (Epinion, 
2016). Dette dokumenterer, at der er en effekt 
af socioøkonomisk/etnisk baggrund på børn 
og unges præstationer i naturvidenskab, 
men som det fremgår af boks 8, er effekten 
af socioøkonomisk baggrund mindsket siden 
2006. Det er derfor et opmærksomhedspunkt, 
hvordan uddannelsessystemet kan sikre, at 
denne positive udvikling fortsætter.

Boks 8

Den socioøkonomiske 
baggrunds betydning 
for præstationer
Børn og unges socioøkonomiske baggrund 
har, sammen med deres sproglige/etniske 
baggrund, betydning for deres præstationer 
i naturvidenskab ifølge TIMSS 2015. Men 
siden 2006 er der sket et fald i den andel 
af variationen, som forklares af elevens 
socioøkonomiske baggrund – både i Danmark 
og i OECD. 

Det tyder på, at eleverne i det danske 
skolesystem har fået bedre muligheder for 
at klare sig godt i naturfag uanset deres 
socioøkonomiske forhold. I forhold til etnicitet 
ses også en fremgang for tosprogede drenge 
sammenlignet med tidligere undersøgelser 

(Kilde: Allerup et al., 2016). 

Kønsforskelle er en aktuel optik, der nævnes 
både i kommissoriet for strategiarbejdet 
og af strategigruppen, men i modsætning 
til tidligere undersøgelser viser hverken 
TIMSS eller PISA i 2015 en signifikant forskel 
på danske drenge og pigers resultater i 
naturvidenskabelige fag. Blandt de højt 
præsterende elever er der dog en kønsforskel, 
idet der er flere højt præsterende drenge end 
piger i naturvidenskabelige fag (Christensen, 

31
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2016a). Forskning peger på, at der er stor 
overensstemmelse i drenge og pigers interesse 
for bestemte kendetegn ved naturvidenskab, 
f.eks. det eksperimentelle, det kreative og 
det anvendelsesorienterede (Ulriksen og 
Holmegaard, 2007). 

Videnskortlægningen sammenfatter, at det 
er et gennemgående træk, at der er store 
kønsforskelle i drenges og pigers valg af 
tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, 
men det fremgår samtidigt, at “kønsoptikken 
har sine begrænsninger, og at optikken kan 
skjule en række væsentlige underlæggende 
dynamikker. Ofte er der tale om komplekse 
forhold, når det handler om børn og unges 
tilgang til STEM-fag, -undervisning og 
-uddannelser. Et relevant spørgsmål er 
derfor, hvorfor elever vælger som de gør, set 
i et bredere perspektiv, hvor bl.a. kulturelle 
perspektiver, elevopfattelser, -erfaringer, 
-interesse, identitetsønsker og -ideer er i fokus.” 
(Mathiasen, 2016). Udfordringerne handler 
derfor i højere grad om, hvorvidt de unge, 
som er en meget divers gruppe, anskuer fag 
og uddannelser som nyttige i forhold til deres 
egne fremtidsplaner. Der er i forskningen 
registreret kønsforskelle mellem hvor stor 
en andel af drenge hhv piger, der anser et 
givent fag eller uddannelse som nyttigt. F.eks. 
anser flere drenge end piger fysik som nyttigt 
i forhold til egne fremtidsplaner, mens flere 
piger end drenge anser biologi og medicin 
som relevant (Mathiasen, 2016). I forhold til 
undervisningen er udfordringen derfor, hvordan 
undervisningen kan tilrettelægges, så den 
gøres relevant for alle elever. Undersøgelser 
af gymnasieelevers motivation for valg af 
ingeniøruddannelser viser, at kvinder motiveres 
gennem en social kontekst i højere grad end 
mænd (Kolmos, Mejlgaard, Haase og Holgaard, 
2013). Igen er udfordringen at tilrettelægge en 
differentieret og varieret undervisning, der kan 
motivere den diverse gruppe af unge. 

Der kan konstateres en kønsskævhed i 
uddannelsesoptaget inden for visse grene af 
STEM. På nogle ingeniør- og tekniske studier, 
fx med fokus på maskinteknik, var 100% af 
de optagne mænd, mens der er overvægt af 
kvinder på medicin og biologi. Mange andre 
fag (fx kemi) har dog en ligelig kønsfordeling 

(Uddannelses- og forskningsministeriet, 2016). 
Da der ikke fra centralt hold er formuleret 
mål for kønslig fordeling på uddannelserne, 
er det åbent for fortolkning, hvorvidt den 
registrerede kønsskævhed skal betragtes som 
en udfordring.

9.3 Opdateret viden om undervisnings-
metoder og læreprocesser udmøntes ikke 
i tilstrækkelig grad i undervisning 
og pædagogisk praksis 
Det er en udfordring, at opdateret viden om 
undervisningsmetoder og læreprocesser 
ikke udmøntes tilstrækkeligt i praksis, så 
nye områder, som fx engineering-didaktik, 
innovative læreprocesser og teknologi, 
ikke udgør en del af grundlaget, når lærere 
og pædagogisk personale tilrettelægger 
undervisning og aktiviteter. Der foregår 
desuden en diskussion blandt de faglige 
miljøer, fx professionshøjskoler og mellem 
faglige miljøer og aftagerfeltet, om 
prioriteringen af forskellige typer af indhold 
og undervisningsmetoder. Eksempelvis 
diskuteres prioriteringen af og mulighederne 
for synergi mellem det anvendelsesorienterede 
og det kernefaglige, ligesom der er en 
dialog angående vægtningen mellem 
træningsopgaver og forståelse og fordybelse. 
Der argumenteres for og imod projektarbejde 
eller enkeltfaglighed over for tværfaglighed, 
og det bliver i praksis vanskeligt for den 
enkelte lærer eller pædagog at vælge 
hensigtsmæssigt på området.

Både i grundskolen og på de gymnasiale 
uddannelser har der i en årrække været 
et stigende fokus på at inddrage den 
naturvidenskabelige metode i undervisningen. 
Det ses fx i grundskolens læreplan, 
naturvidenskabeligt grundforløb (NV) 
på gymnasierne samt i læreplanerne i 
naturvidenskab i stx og htx. Strategigruppen 
og andre interessenter peger på, at det 
er vanskeligt for nogle lærere at anvende 
og undervise i naturvidenskabelige og 
undersøgende metoder i undervisningen. Dette 
kan skyldes manglende kompetencer hos 
læreren, men kan også begrundes med, at 
nogle lærere oplever manglende tid til længere 
forløb, hvor eleverne arbejder undersøgende. 
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Andre interessenter påpeger, at børnene 
ikke tidligt nok møder naturvidenskabelig 
undersøgelsesmetode; hverken i dagtilbud 
eller grundskole. Desuden er det de færreste 
unge, der møder STEM-fagområder i deres 
dagligdag, ligesom deres dagligdag ikke bliver 
relateret til dem.

Den diverse børne- og ungegruppe motiveres 
af en række forskellige faktorer, fx viden, 
medindflydelse eller relationer (Pless, 
Katznelson, Hjort-Madsen & Nielsen, 2015), 
hvilket gør det til en udfordrende opgave 

for undervisere og pædagogisk personale 
at levere motiverende læringssituationer. 
Det påpeges i strategigruppen, at der er for 
lidt fokus på vigtigheden af børn og unges 
glæde ved og nysgerrighed overfor natur og 
naturvidenskab samt stimulering af disse, både 
i dagtilbud og grundskole. Desuden peger 
strategigruppen på, at sikkerhedsregler på 
dagtilbudsområdet kan sætte begrænsninger 
for børnenes mulighed for at være udforskende 
i naturen.
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Dette afsnit omfatter naturvidenskabens 
genstandsfelt, altså de emner, temaer 
og faglige perspektiver, der inddrages 
i undervisningen og den pædagogiske 
praksis.

Undervisningens indhold er omdrejningspunktet 
for børn og unges begrebsdannelse og 
omverdensforståelse. Det er væsentligt, 
at indholdet ikke er fragmenteret, og at 
eleverne ikke præsenteres for små bidder af 
faglighed, men derimod oplever faglige og 
virkelighedsnære sammenhænge. Hvis børn 
og unge skal bevare og udvikle deres interesse 
for naturfagene, skal de opleve, at indholdet er 
autentisk, relevant og meningsfuldt.

Udfordringer
• Der er manglende opmærsomhed på 

områderne “natur” og “science” i dagtilbud

• Undervisningen opleves ikke som 
meningsfuld

• Der er manglende inddragelse af teknologi 
og engineering i undervisningen 

• Der er manglende sammenhæng mellem 
skoler/institutioner og omverden 

• Forskellige interessenter ønsker at præge 
undervisningens indhold

• Underviserne har vanskeligt ved at 
synliggøre erhvervsmuligheder for børn     
og unge

10. Indhold
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10.1 Der er manglende opmærsomhed 
på områderne “natur” og “science” i 
dagtilbud
Forskning peger på, at det pædagogiske 
arbejde med læreplanstemaet ‘natur og 
naturfænomener’ i dagtilbud nogle steder er 
usystematisk, personbåret og ikke indarbejdet 
i institutionernes praksis (EVA, 2015a). Dette 
resulterer i, at kun få dagtilbud prioriterer faglig 
viden og forståelse inden for læreplanstemaet 
‘natur og naturfænomener’. I dagtilbud 
nedprioriteres science i forhold til områderne 
natur og udeliv⁷, hvor naturen udnyttes som 
ramme og fysisk rum for motorisk udfoldelse, 
men ikke som et eksperimentelt rum, hvor 
naturfaglig nysgerrighed stimuleres og 
udforskes. Videnskortlægningen konkluderer, 
at små børns nysgerrighed overfor naturen 
er overordentlig stor. Det kan dog være en 
udfordring på dagtilbudsområdet at omsætte 
nysgerrigheden til læring, bl.a. fordi der 
tilbydes relativt få voksenstyrede aktiviteter 
inden for natur og naturfænomener. Området 
opfattes nemlig generelt som en mulighed for 
børnene til at lege og tumle og ikke et felt til 
læring ved hjælp af voksenstyrede aktiviteter 
(EVA, 2015a; Petersen, 2016). 

10.2 Undervisningen opleves ikke 
som meningsfuld
Strategigruppen peger på, at der på trods af 
mange års indsatser i hele uddannelseskæden 
stadig er udfordringer ift. kvaliteten af 
undervisningen og den pædagogiske praksis⁸. 
Indsatserne har bl.a. omfattet fokus på 
kompetenceudvikling samt udviklingsarbejde i 
grundskolen og på ungdomsuddannelserne. 

Naturvidenskab opleves af nogle børn og 
unge som præget af fakta og teorier med 
for lidt praktisk arbejde, ligesom de mødes 
med et fagsprog præget af paratviden og 
en vanskelig balance mellem detaljer og 
helheder. Strategigruppen understreger, at 
undervisningens indhold ofte er fragmenteret 
og består af små bidder faglighed frem for 
faglige og virkelighedsnære sammenhænge. 
Dette resulterer i, at nogle børn og unge 
oplever, at undervisningen mangler autenticitet, 
relevans og meningsfuldt indhold. Interessenter 
fremhæver endvidere, at forskning og 
vidensudvikling i naturfag og naturfagsdidaktik 
er fragmenteret og opdelt mellem universitet, 
professionshøjskoler og videnscentre. Der 
mangler et klart og sikkert vidensflow fra 

forskning i naturfagsdidaktik til faglige 
konsulenter og naturfagsvejledere til den 
enkelte naturfagslærer (Forum for Koordination 
af Uddannelsesforskning, 2015).

Både i grundskolen og på de gymnasiale 
uddannelser har nogle lærere svært ved at 
se sammenhænge mellem det enkeltfaglige 
og det fællesfaglige, ligesom de har svært 
ved at finde en hensigtsmæssig balance.  
Videnskortlægningen dokumenterer i den 
forbindelse, at lærernes baggrund og 
mulighed for at udvikle de tværfaglige forløb 
vanskeliggør en implementering af det 
tværfaglige (Nielsen et al, 2016). De faglige 
synergier udnyttes ikke tilstrækkeligt, omend 
der er tiltag på området til forbedring, fx 
den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og 
geografi (Undervisningsministeriet, 2016a). 

En særlig problemstilling relaterer sig til 
sammenhænge mellem naturvidenskab og 
matematik, hvor strategigruppen og andre 
interessenter påpeger, at det er vanskeligt at 
få matematik og naturvidenskab til at spille 
sammen. Der opleves især vanskeligheder ved 
at overføre faglig viden fra det ene fag til det 
andet.

10.3 Der er manglende inddragelse 
af teknologi og engineering i 
undervisningen
Desuden har strategigruppen observeret, at 
lærerne har vanskeligt ved at arbejde med 
teknologi og engineering i undervisningen. 
De får dermed ikke skabt et reelt samspil og 
synergi mellem naturvidenskab, teknologi, 
engineering og matematik. Konkret peger 
strategigruppen på udfordringer med at 
definere indholdet af undervisning i teknologi 
samt at differentiere mellem teknologi 
og engineering. Videnskortlægningen 
understøtter disse synspunkter og konkluderer, 
at der består en problematik i at danne 
ægte og meningsfulde sammenhænge 
mellem teknologi, engineering og design 
på den ene side og naturvidenskab og 
matematik på den anden (Nielsen et al, 
2016). Samme kortlægning konkluderer 
også, at “undervisning i teknologi, 
engineering og design fx som afgrænsede 
forløb i natur-, naturfags-, naturvidenskabs- 
eller matematikundervisningen, har 
væsentlige læringspotentialer, især fordi de 
undervisningsformer, der typisk bruges, ser 
ud til at være konstruktive for elevers læring. 

⁷Science forstås i (EVA, 2015a) som eksperimenterende og undersøgende naturfagsaktiviteter aktiviteter, men også aktiviteter relateret til 
  matematiske færdigheder og naturfaglig viden, natur som ophold og oplevelser på legepladser og i naturen og udeliv som aktive fysiske  
  aktiviteter i naturen, fx klatring eller at bade.
⁸Pædagogiske læreplaner i dagtilbud revideres i 2016-2017, Grundskolens Fælles Mål er revideret i 2015, Gymnasiereform i 2016 og 
  eud-reform i 2014.
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10.5 Forskellige interessenter ønsker at 
præge undervisningens indhold
Strategigruppen påpeger, at det er en 
udfordring, at der både i grundskole og på 
ungdomsuddannelser er mange interessenter, 
der forsøger at gøre krav på undervisningens 
indhold. Det kan eksempelvis være ift. indhold, 
der mere eller mindre ligger uden for fagene, 
fx social adfærd eller regler for brug af digitale 
medier (Nielsen et al, 2016). I mængden af krav 
til undervisningens indhold vil det ofte opleves, 
at den almene dannelse nedprioriteres. I 
strategigruppen nævnes det, at lærere på 
de enkelte trin har tendens til at se faget 
som målet i sig selv og ikke som et middel til 
almen dannelse af børn og unge. Samtidig 
underminerer fokuseringen på enkelte fag og 
klassetrin blikket på ‘det hele barn’ og den 
samlede naturfaglige kompetence.  

Videnskortlægningen konkluderer endvidere, 
at et bærende element i naturvidenskabelig 
almendannelse er, at børn og unge har 
mulighed for (og bliver bedre til) at forholde 
sig fagligt reflekterende og argumenterende til 
samfundsmæssige problemstillinger, der giver 
plads til komplekse og overfaglige situationer. 
Der er imidlertid nogle lærere, der ikke 
besidder forudsætningerne for at rammesætte 
og evaluere børn og unge i den slags 
situationer. I Danmark, såvel som internationalt, 
inddrages samfundsmæssige problemstillinger 
ofte på en måde, hvor der er stærkt fokus på 
det kernefaglige indhold med den konsekvens, 
at det overordnede kompetencemæssige 
potentiale i sådanne aktiviteter udvandes 
(Nielsen et al, 2016).

10.6 Underviserne har vanskeligt ved 
at synliggøre erhvervsmuligheder 
for børn og unge
Indholdet i undervisningen og den 
pædagogiske praksis bærer præg af en 
generel manglende viden om, hvilke behov 
de uddannelses- og erhvervsmæssige 
aftagere har. Dette er et generelt problem for 
børn og unge, når de bevæger sig gennem 
uddannelseskæden, og dermed også et 
problem på naturfagsområdet. 

For lærere i grundskolen er det en udfordring 
at præsentere naturvidenskab og teknologi 
som elementer i interessante uddannelser og 

Det er imidlertid en stor udfordring, at lærere 
ofte ser teknologi, engineering og design som 
uklare områder og relativt frit oversætter (og 
dermed udvander) begreberne til eksisterende 
aspekter i deres praksis” (Nielsen et al., 2016).

10.4 Der er manglende sammenhæng 
mellem skoler/institutioner og omverden
Strategigruppen og andre interessenter peger 
på, at der mangler sammenhænge mellem 
praksis i skoler og på institutioner og det 
omgivende samfund. Videnskortlægningen 
konkluderer, at børn og unges læring i 
STEM i høj grad kan understøttes gennem 
et didaktisk arbejde, der sikrer en oplevet 
og objektiv relevans af det faglige indhold 
gennem anvendelsesorientering (Nielsen et 
al, 2016). Dog er det vanskeligt at synliggøre, 
hvilke faglige læringsmål der opfyldes ved 
fx at samarbejde med en virksomhed eller 
en kulturinstitution, ligesom der består en 
udfordring i at skabe kontakt og skabe et 
meningsfuldt samarbejde. Der er således 
brug for mere forskning i, hvad elevernes 
læringsudbytte er af at anvende eksterne 
læringsmiljøer9 (Nielsen, 2016). Skolerne har 
mulighed for at tilbyde erhvervspraktik til 
elever i 8., 9. og 10. klasse. Her kan de unge få 
praktisk kendskab til digitale og teknologiske 
arbejdsprocesser, men muligheden for praktik 
på en STEM-arbejdsplads vil ofte begrænses af 
skolens eller forældres manglende kontakt til 
relevante virksomheder. 

Med folkeskolereformen blev der indført 
lovgivning om Åben Skole, der forpligter 
grundskolerne til at samarbejde med 
både kommunale institutioner, foreninger 
og kulturtilbud, ligesom skolerne kan 
etablere samarbejde med virksomheder 
(Undervisningsministeriet, 2014). På de 
øvrige uddannelsesniveauer findes der ikke 
tilsvarende lovgivning, og i grundskolen 
opleves det vanskeligt for kommunerne at 
understøtte en praksis på området, som 
når helt ud i klasselokalerne. Interessenter 
peger på, at åben skole-kravene er diffuse, 
hvilket sætter krav til, at skoleledelsen sætter 
en retning. Der er en tendens til, at Åben 
Skole-forløb fokuserer på de generelle mål 
for børn og unges trivsel, læringsparathed 
og motivation frem for på fagenes mål 
(Undervisningsministeriet, 2014). 

⁹Med eksterne læringsmiljøer forstås her læringsmiljøer uden for skolens bygninger. 
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jobs. Indsatser med fx rollemodeller og ung-
til-ung-formidling har været iværksat, men fx 
viser videnskortlægningen om projektet Xciters, 
at ung-til-ung-formidling ikke virker i sig selv,  
uden at der fx er fokus fra lærerne på indholdet 
i formidlingsdelen (Sølberg, 2016). 

Strategigruppen og andre interessenter peger 
på, at børn og unge i grundskolen ikke får 
øje på erhvervsuddannelsesmuligheden. 
Den daglige undervisning i grundskole og 
gymnasium anses af strategigruppen for at 

være afkoblet fra relevante STEM-jobområder 
og at mangle kontakt til f.eks. virksomheder 
og aftagende uddannelsesinstitutioner. Dette 
konstateres på trods af, at det er indskrevet i 
både folkeskole- og gymnasielovgivningen, 
at fagene skal vise, hvad de kan bruges til i 
erhvervsmæssig sammenhæng.
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Boks 9

Motivation
Her vælges Center for Ungdomsforsknings 
forståelse af, at “motivation ikke er noget, 
eleverne har eller ikke har. Det er en 
dynamisk størrelse, der opstår, udvikles eller 
hæmmes i mødet med forskellige situationer, 
fx læringssituationen i skolen”.

(Kilde: Jensen & Behrendt, 2016)

Dette afsnit omfatter børn og unge på 
alle niveauer i uddannelseskæden. Der 
lægges i afsnittet særlig vægt på deres 
motivation og valg af uddannelse.

Set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt 
er det en udfordring, at befolkningens 
kompetencer inden for teknik, naturvidenskab 
og på det digitale område ikke matcher den 
fremtidige efterspørgsel på arbejdsmarkedet. 
Der ses dog markante forskelle på STEM-
uddannelserne: Nogle har ledige pladser, mens 
andre må sortere studerende fra (Henriksen, 
Dillon og Ryder 2015).
 
Fremskrivninger anslår, at der frem mod 
år 2025 vil ske en stigning på 28 procent i 
antallet af STEM-jobs i Danmark (Epinion, 
2016). På trods af et øget optag på ingeniør- 
og it-uddannelserne de seneste år forventes 
alligevel mangel på bl.a. ingeniører10, 

11. Børn og unges
motivation og valg

naturvidenskabelige kandidater og it-
specialister. Fx viser en kortlægning, at 
der er stigende efterspørgsel på digitale 
kompetencer, og at der afhængigt af 
den faktiske udvikling på området vil 
mangle op til 19.000 specialister11 med 
disse kompetencer i 2030 (Højbjerre 
Brauer Schultz, Kubix, Alexandra 
Instituttet for Erhvervsstyrelsen mfl. 
2016). Ligeledes viser data fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering, 
at der er rekrutteringsudfordringer på 
en række tekniske og naturfaglige 
områder, eksempelvis blandt elektrikere, 
programmører og systemudviklere. Den 
teknologiske udvikling kan dog betyde, 
at nogle jobfunktioner f.eks. inden for 
it-området i fremtiden vil blive løst på 
nye måder, hvilket vanskeliggør præcise 
fremskrivninger af behovet for STEM-jobs. 

Udfordringer
• Uddannelsesvejledning er mangelfuld 

og skævvredet ift. uddannelsestyper

• Der er rekrutteringsudfordringer 
til STEM-studieretninger på 
ungdomsuddannelserne

• Søgningen til erhvervsuddannelserne er 
lav ift. mål for uddannelsen

• Mange unge har vanskeligt ved 
at navigere i overgange mellem 
uddannelsestrin, og deres behov bliver 
ikke opfyldt

• Lavt-præsterende unge er udfordrede 
ift. STEM-uddannelser  

10Ifølge en prognose vil der i 2025 mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater (Engineer the Future, 2015).
11I denne fremskrivning er antaget, at den fremtidige efterspørgsel følger udviklingen i beskæftigelsen for it-specialister i 2011-2013 
(grundscenariet). Den gennemsnitlige årlige vækst i scenariet er 2,2 pct. Fremskrivningen viser også, at den udækkede efterspørgsel i 
grundscenariet stort set kan dækkes, hvis alle it-uddannede fremadrettet får et it-specialistjob, eller hvis samme andel af it-specialist-
jobbene som i dag fremadrettet kan besættes af personer uden en it-uddannelse. Det er usikkert, om disse udviklinger kan realiseres.
Scenarieudregningen er udført af Højbjerre Brauer Schultz for Erhvervsstyrelsen mfl. (2016).
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11.1 Uddannelsesvejledning er 
mangelfuld og skævvredet ift. 
uddannelsestyper
Det er en udfordring, at børn og unges 
nysgerrighed og motivation for naturvidenskab 
bliver mindre i løbet af deres skoleforløb 
(Mathiasen, 2016). Den faldende motivation 
har især betydning for de unges valg af 
uddannelse. Bliver de unge bedt om at se 
længere frem end ungdomsuddannelserne, er 
både højtpræsterende piger og drenge åbne 
for en karriere inden for STEM (Epinion, 2016). 
Mange 15-årige unge har dog ikke taget stilling 
til deres fremtidige erhvervsvalg. 

Vejledningen mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse varetages bl.a. af 
Ungdommens Uddannelsesvejledning, som 
giver vejledning til alle unge fra 7. klasse samt 
i 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv 
vejledning, mens individuel vejledning er 
rettet mod elever, der er vurderet ikke-
uddannelsesparate i 8. klasse. Desuden 
indgår uddannelsesmuligheder også i den 
undervisning, som de unge modtager i det 
obligatoriske emne “Uddannelse og Job” i 
folkeskolen. Det betyder, at de unge, der er 
erklæret uddannelsesparate, ikke modtager 
individuel vejledning og derfor må træffe deres 
valg af ungdomsuddannelse og studieretning 
på baggrund af input fra lærere, forældre, 
venner og medier. Derved bliver læreres og 
forældres kendskab til ungdomsuddannelser 
væsentlige for, hvilke ungdomsuddannelser de 
unge præsenteres for. Der er forskel på, hvor 
godt grundskolelærerne kender de forskellige 
ungdomsuddannelser (se boksen nedenfor), og 
det kan have indflydelse på, hvor mange unge, 
der overvejer fx en teknisk erhvervsuddannelse.
De unge guides på forskellig måde gennem 

uddannelsessystemet, og generelt har 
forældres vejledning stor betydning. 
Forældrenes kendskab til uddannelsesområdet 
bliver dermed væsentlig, og en undersøgelse 
udført for Ingeniørforeningen IDA12 viser, at 
piger og drenge bliver vejledt forskelligt i 
forhold til at vælge en naturvidenskabelig eller 
teknisk retning. Ligeledes er der indikationer 
på, at forældre ikke har et bredt kendskab til 
rækken af uddannelsesmuligheder. Desuden 
spiller det sociale netværk en rolle i den 
unges valgproces. De uddannelsesressourcer, 
den enkelte har til rådighed, spiller sammen 
med valget, og der er dermed en social 
skævvridning i uddannelsesvalg. (Archer & 
DeWitt, 2016)

Boks 10

Lærerrådgivning
43% af lærerne vurderer, at de har et 
stort kendskab til de almengymnasiale 
ungdomsuddannelser, 
25%, at de har et stort kendskab til de 
erhvervsgymnasiale uddannelser, mens 
12% vurderer, at de har et stort kendskab til de 
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, og 
7% vurderer, at de har et stort kendskab til eux.

(Kilde: EVA, 2015b)

Boks 11

Forældrerådgivning
I en mindre undersøgelse blandt forældre er 
følgende resultat observeret: 
• 24% af forældrene svarer, at de ikke føler 

sig godt nok klædt på til at vejlede deres 
børn om valg af ungdomsuddannelse

• Flertallet (81%) af forældrene angiver, at de 
ved mest om de gymnasiale uddannelser, 
mens flertallet (69%) peger på, at de ved 
mindst om eux og erhvervsuddannelserne. 
Kun 8% af forældrene regner med at 
vejlede/har vejledt deres børn mod en 
erhvervsuddannelse, og kun 2% mod eux.

Kilde: Landsdækkende undersøgelse, som mediebureauet IUM 
og IPG Mediabrands har lavet for Region Hovedstaden, august 
2016, blandt forældre, der har børn mellem 14 og 23 år. 520 
respondenter (tal for Region Hovedstaden).

11.2 Der er rekrutteringsudfordringer 
til STEM-studieretninger på 
ungdomsuddannelserne
Der er på nationalt niveau ikke fastlagt 
mål for, hvor stor en andel af unge, der bør 
vælge STEM-studieretninger på tværs af 
ungdomsuddannelserne. Søgningen til STEM-
studieretninger er stabil (se boks 12), men 
forventes ikke at kunne matche den fremtidige 
efterspørgsel (se fremskrivninger i afsnit 11).

På de danske ungdomsuddannelser er 
der store forskelle på, hvilke STEM-fag der 
udbydes og på hvilket niveau. Samtidig er der 
væsentlige regionale forskelle i udbredelsen 
af ungdomsuddannelser, hvilket også har 

12Befolkningsundersøgelse udført af Userneeds for Ingeniørforeningen IDA i 2014 med deltagelse af 2.012 danskere.
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betydning for de unges adgang til specifikke 
fag og STEM-studieretninger. Fx udbydes 
de mindre erhvervsuddannelser kun få 
steder, og eleverne skal rejse længere end 
til andre ungdomsuddannelser. Set i relation 
til fremskrivninger af behovet for STEM-jobs 
er det således en udfordring, at htx, som har 
størst andel elever inden for naturvidenskab 
og teknik (80%), er den ungdomsuddannelse, 
der er mindst udbredt i landet. Udbredelsen 
af htx hænger sammen med de faglige miljøer 
på erhvervsskolerne, som i dag kan udbyde 
htx. Herudover er det en udfordring, at mindre 
fag som f.eks. teknologi kun udbydes på htx, 
mens stx teknikfag kun udbydes på htx og 
hf (Epinion, 2016). Den længere transport til 
skolerne kan resultere i, at færre unge tager en 
htx-uddannelse, hvorved også færre vil udvikle 
kompetencer inden for teknologi og teknik på 
deres ungdomsuddannelse (Epinion, 2016). 
Hvis alle unge forventes at opnå en 
almen dannelse, der også omfatter det 
naturvidenskabelige og teknologiske område, 
kan det være en udfordring, at sprogligt 
orienterede unge i stx kan nøjes med STEM-
fag på lavt niveau, og at hhx-elever ikke har 
obligatoriske, naturvidenskabelige fag13.

11.3 Søgningen til erhvervs-
uddannelserne er lav ift. mål 
for uddannelsen
Den nuværende søgning til erhvervs-
uddannelserne er stadig langt fra målet i 
erhvervsuddannelsesreformen om 25% søgning 
i 2020 og 30% i 2025. Faktisk kunne der i 2016 
observeres et svagt fald til 18,4% (Epinion, 
2016). 

På de erhvervsrettede uddannelser er det 
vanskeligere at definere STEM-fag end på de 
gymnasiale uddannelser, og disse er derfor 
ikke medtaget i Epinions registeranalyse. 
På mange erhvervsuddannelser udgør 
STEM en væsentlig andel af uddannelsen 
både ift. grundfagene, fx fysik, men også ift. 
de uddannelsesspecifikke fag, fx el-lære 
i elektrikeruddannelsen eller madkemi i 
levnedsmiddeluddannelsen. Der er således 
ikke en særskilt problematik ift. STEM-fag hvad 
angår søgningen til erhvervsuddannelserne. 
Til gengæld er der et højt frafald, der ikke 
udelukkende kan tilskrives udfordringer ift. 

Boks 12

Søgning til STEM-
studieretning på 
ungdomsuddannelser
Søgning til STEM-studieretninger på de 
gymnasiale uddannelser udgør 27% af det 
samlede antal studenter14 på en årgang. 
På stx og htx har søgningen til STEM-
studieretninger ligget stabilt på 38% af en 
ungdomsårgang fra 2010-2016.

(Kilde: Epinion, 2016)

Boks 13

Søgning til STEM-
studieretninger 
i gymnasiale 
uddannelser 2016
80% af htx-eleverne, svarende til 1.702 elever 
har en STEM-studieretning 
32% af stx-eleverne, svarende til 8.157 elever 
har en STEM-studieretning.
Da der er væsentligt færre htx-elever end stx-
elever, udgør den samlede søgning til STEM-
studieretninger 38% (se boksen ovenfor).

(Kilde: Epinion, 2016)

13HHX-elever har matematik, men ikke obligatoriske naturvidenskabelige fag.
14I 2016 blev der uddannet 12.151 studenter med en STEM-studieretning på stx, htx, hhx, hf og eux tilsammen
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STEM. En af barriererne for gennemførelse 
er derimod den uddannelsesaftale, som den 
unge skal indgå med en virksomhed. Tal 
fra Undervisningsministeriet viser, at 42% 
af de elever, der faldt fra i overgangen fra 
grundforløb til hovedforløb, ikke havde en 
praktikaftale (Undervisningsministeriet, 2016b). 
Dette forsøges der taget hånd om i 2017 med 
33 nye fordelsuddannelser, hvor eleverne er 
sikret en praktikplads (Undervisningsministeriet, 
2017). 

For erhvervsuddannelserne gælder det 
desuden, at relativt få unge fortsætter til en 
videregående STEM-uddannelse. 

11.4 Mange unge har vanskeligt 
ved at navigere i overgange mellem 
uddannelsestrin, og deres behov bliver 
ikke opfyldt
Når børn og unges interesse for naturvidenskab 
synes at blive mindre i løbet af deres forløb 
gennem uddannelseskæden, må hvert led 
i kæden tage ansvar for at tilrettelægge 
undervisningen, så den understøtter og styrker 
børn og unges interesse og motivation for 
STEM. 

Udenlandsk forskning peger på, at “de unges 
uddannelsesvej synes svær påvirkelig på 
ungdomsuddannelsesniveau” (Petersen, 2016). 
Dette modsiges dog af studier i Norden, der 
viser, at børn og unges interesse kan fastholdes 
gennem fx en undersøgelsesbaseret tilgang til 
undervisning (Petersen, 2016). 

Boks 14

Søgning til erhvervs-
uddannelserne
Den samlede søgning til erhvervsuddannelser 
var i 2016 på 18,4% af eleverne i 9. og 10. kl.
Søgning til eud:   13,4% af eleverne i 9. og 10. kl.
Søgning til eux:   5% af eleverne i 9. og 10. kl.

(Kilde: Undervisningsministeriet, 2016c)

Ungdomsuddannelser på den ene side har 
derfor en udfordring i at vejlede de unge 
til at træffe velovervejede valg ift. valg 
af uddannelse, mens de videregående 
uddannelser på den anden side skal tilbyde 
undervisning, der opleves som relevant 
(Holmegaard, Madsen, Ulriksen, 2014). 

I forbindelse med overgangen fra 
ungdomsuddannelser til videregående 
uddannelser opstår ligeledes en udfordring, 
når der ikke er sammenhæng mellem de 
undervisningsformer og det indhold, de unge 
mødes med, og deres deltagerforudsætninger. 
Danske unge føler sig ikke tilstrækkeligt 
klædt på til at træffe valget, der opleves som 
komplekst og frustrerende (Ulriksen, Madsen & 
Holmegaard, 2015).
 
Desuden er det en udfordring, at de unge, 
der forlader en STEM-uddannelse, i høj 
grad helt forlader hovedområdet. Det høje 
frafald har dermed større konsekvenser for 
STEM-området. Af dem, der forlader STEM-
uddannelserne, er det særligt pigerne, der helt 
forlader hovedområdet (Ulriksen, Madsen & 
Holmegaard, 2015).

Forskningen viser ligeledes, at de studerende 
har vanskeligt ved at se meningen med 
de kurser, de præsenteres for, og at 
modtagerinstitutionerne bl.a. kan gøre mere for, 
at tydeliggøre uddannelsens sammenhænge 
og indholdets relevans (Henriksen, Dillon og 
Ryder, 2015).

11.5 Lavt-præsterende unge er 
udfordrede ift. STEM-uddannelser 
Nogle unge har ikke tilstrækkelig naturfaglig 
kompetence fra grundskolen, hvilket 
gør det vanskeligere at gennemføre en 
ungdomsuddannelse. Særligt matematik-
kompetence er væsentlig, idet den er 
nødvendig på alle ungdomsuddannelser.  

En udfordring er, at 16% af de 15-årige i PISA 
2015 er lavt-præsterende i naturvidenskabelige 
fag, mens andelen af lavt-præsterende unge i 
matematik ligger på knap 14%. Denne andel er 
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lidt lavere end OECD-gennemsnittet (Epinion, 
2016). 

Matematikudredningen15 (Jessen, Holm & 
Winsløw, 2015) peger på gymnasieelevernes 
manglende matematikfærdigheder fra 
grundskolen som en særlig udfordring. 
Det gælder især de unges kompetence 
inden for matematik som værktøj til at løse 
naturvidenskabelige problemstillinger. Børn og 
unge bliver ikke trænet i at anvende matematik 

i sammenhæng med naturvidenskabelige fag 
op gennem uddannelsessystemet, hvilket 
medfører, at nogle har for svage matematik- 
og STEM-kompetencer, når de søger ind på 
videregående uddannelser, herunder bl.a. 
ingeniøruddannelser. Aftagerinstitutionerne 
efterlyser således, at de unge kan overskue og 
løse matematikholdige problemer 
(Jessen et al., 2015).

15I forbindelse med gymnasiereformen blev der nedsat en matematikkommission. 
Rapporten fra denne kommission er netop udkommet, men den har ikke været 
diskuteret ifht. strategigruppens arbejde.
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Dette afsnit omhandler it i undervisning, 
dels forstået som understøttende it-
værktøjskompetencer (teknologisk, 
praktisk og pædagogisk understøttelse), 
dels som vidensområde i form af 
informatik og computational thinking.

Det særlige fokus på it samt elevers og læreres 
digitale kompetencer i dette afsnit er begrundet 
i kommissoriets understregning af behovet for 
et øget fokus på den teknologiske og digitale 
udvikling i relation til de naturvidenskabelige og 
tekniske uddannelser og en tydelig retning for 
udviklingen inden for it i undervisningen. 

I de seneste 10-20 år er der sket en markant 
udvikling inden for it-området, hvilke både 
giver nye muligheder og nye udfordringer for 
naturvidenskabsundervisningen. Den hastige 
udvikling på det teknologiske område kræver 
nye kompetencer ikke blot i forhold til at forstå 
automatisering, men også i forhold til at udnytte 
de muligheder, der ligger i fx big data.

Udfordringer
• Arbejdsmarkedet efterspørger såvel 

generelle som specialiserede it-
kompetencer

• Der mangler nationale mål og handleplaner 
for udvikling af børn og unges it-
kompetencer

• Der savnes afklaring af balancen mellem it i 
fagene og it som selvstændigt fag

• Lærere og pædagoger mangler 
tilstrækkelige digitale kompetencer

12. It og digitale 
kompetencer
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12.1 Arbejdsmarkedet efterspørger 
såvel generelle som specialiserede it-
kompetencer
Det er vanskeligt at forestille sig naturviden-
skabelige jobs, hvor enten generelle eller 
specialiserede it-kompetencer ikke er en 
nødvendig forudsætning.
Danmarks vækstråd konkluderede i 2016: 
“Uddannelsessystemet er i dag skruet 
sammen på en sådan måde, at det ikke i 
tilstrækkelig grad tager højde for erhvervslivets 
fremtidige og teknologiske kompetencebehov” 
(Danmarks vækstråd, 2016). En af rådets 
anbefalinger er, at “Computational Thinking” 
gøres til en integreret og obligatorisk del af 
undervisningen på relevante uddannelser -- 
både i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, 
de videregående uddannelser samt på 
voksen- og efteruddannelsesforløb. Det er 
afgørende, at det rette digitale og analytiske 
vidensniveau også sikres blandt undervisere 
i uddannelsessystemet.” Danmarks Vækstråd 
fremhæver, at der er et særligt behov for 
at uddanne kvalificeret arbejdskraft med 
kompetencer inden for computational thinking 
på alle uddannelsesniveauer, herunder lærere 
og pædagogisk personale.

12.2 Der mangler nationale mål og 
handleplaner for udvikling af børn og 
unges it-kompetencer
I hele uddannelsessystemet er det både en 
udfordring at integrere it som middel til læring 
og til udvikling af fagenes metoder. Der pågår 
desuden en diskussion af it som selvstændigt 
fag. De mål, der er gældende for området, 
er integreret i andre fag og lokale valgfag, 
dog med undtagelse af informatikfaget 
på de gymnasiale ungdomsuddannelser. I 
grundskolen består problematikken i, at it 
mest eksplicit er beskrevet i de tværgående 
emner ‘innovation og entreprenørskab’ og ‘it og 
medier’, og at der i mindre omfang er formuleret 
specifikke mål for it i fagene.

Det er en udfordring, at der i Danmark ikke 
er større fokus på it både som del af andre 
fag, men også som selvstændigt fag for 
at sikre børn og unges brede udvikling af 
it-kompetencer. “Mange lande, vi normalt 
sammenligner os med, er langt fremme med 
realisering af informatik som et almendannende 
skolefag” ifølge Caspersen (2016).

De læreprocesser, der skal danne grundlag 
for de kommende generationers tilegnelse 

og udvikling af teknologi, er knapt udviklede. 
Alligevel afprøves de mere eller mindre 
systematisk af undervisere i fx skoler og 
dagtilbud, dog uden fælles definition og uden 
systematisk indsamling og deling af erfaringer. 
Det er en udfordring at udvikle faglighed, 
læringsmål samt didaktik i forhold til generelle, 
såvel som specialiserede it-kompetencer.

12.3 Der savnes afklaring af balancen 
mellem it i fagene og it som selvstændigt 
fag
For at imødekomme kravet om at styrke børn 
og unges kompetencer som it-producerende16 
og ikke blot it-forbrugende, er faget informatik, 
der er gennemført som forsøg i gymnasiet (stx 
og htx), gjort permanent fra 2017. At gymnasiet 
har indført informatik som fag har aktualiseret 
debatten om, hvorvidt der også i grundskolen 
bør indføres et særskilt it-fag, hvad dette i givet 
fald skulle indeholde og hvornår i skoleforløbet 
det skulle indgå. I den sammenhæng bør 
også udfordringerne ved at etablere et 
nyt fag overvejes, ikke mindst i forhold til 
udvikling af lærerkompetencer og tilstrækkelig 
kompetencedækning.

Det er en særskilt, men grundlæggende 
udfordring at afklare, hvad den teknologiske 
udvikling betyder for faglighederne i de enkelte 
naturvidenskabelige fag. Der er behov for en 
diskussion om, hvordan naturvidenskab kan 
bidrage til den del af almendannelsen, der 
handler om it, så børn og unge i alle aldre 
kan forstå og bidrage til fremtidens digitale 
samfund, ligesom de bør kunne reflektere 
over fordele og begrænsninger ved den 
teknologiske udvikling. Der er desuden behov 
for at afklare balancen mellem it i alle fag og it 
som selvstændigt fag, herunder behovet for et 
generalist- og specialistniveau. 

Ifølge videnskortlægningen peges der på, at 
den hidtidige indsats i skoler mht. uddannelse 
i at bruge og forstå informationsteknologi har 
fejlet, så der er behov for didaktisk nytænkning. 
Det konstateres, at behovet er erkendt, men at 
der ikke hersker enighed med hensyn til, hvad 
man bør gøre: hvad skal der undervises i og 
hvordan? (Nielsen & Nielsen, 2016). 

12.4 Lærere og pædagoger mangler 
tilstrækkelige digitale kompetencer
Også i dagtilbud anvendes digital teknologi 
i det pædagogiske arbejde, men med stor 
variation. For at opnå en positiv didaktisk 

16Med it-producerende menes her f.eks. kodning/programmering. 
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effekt, er der således behov for en klar 
didaktisk strategi, der sætter retningen for 
anvendelsen af digitale medier (Rambøll 
Management Consulting & Implement 
Consulting Group, 2014). Ny dansk forskning (fx 
Schrøder, Søndergaard og Frøkjær, 2015) om 
anvendelsen af digitale teknologier er endnu 
ikke omsat til viden hos det pædagogiske 
personale, der anvender it sammen med 
børnene. I den forbindelse har strategigruppen 
observeret et utilstrækkeligt fokus på at 
styrke lærere og pædagogisk personales 
it-kompetencer gennem uddannelse og 
efteruddannelse. Dette underbygges af 
videnskortlægningen, der peger på, “at 
lærerne har brug for viden og færdigheder 
særligt ift. naturfagsspecifikke it-værktøjer, 
fx elektronisk dataindsamling og -analyse 
(datalogging) og arbejde med robotter” (Brandt 
& Johansen, 2009). I det omfang informatik 
og computational thinking opprioriteres i 

grundskolen, vil der tilsvarende opstå et behov 
for en opkvalificering og efteruddannelse af 
lærerne på dette felt, ligesom professions-
højskolerne skal forberedes på at tilbyde 
et dækkende linjefag og undervisere til at 
varetage dette. I den sammenhæng er der, 
ligesom med andre opkvalificeringsindsatser, 
udfordringer forbundet med at sikre lærernes 
adgang til ny viden, løbende videndeling samt 
tilstrækkelig lokal forankring af indsatserne. 

Når det kommer til lærere og pædagogisk 
personales valg af it, peger strategigruppen og 
andre af interessenterne på, at nogle lærere og 
pædagogisk personale mangler kompetencer 
til at kunne vurdere digitale læremidlers 
faglige kvalitet og således vælge den it, der 
understøtter børn og unges læreprocesser 
og deres kompetence til at håndtere den 
teknologiske udvikling i samfundet. 
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De kommende kapitler lister rapportens 
litteratur og vedlagte bilag.
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Kommissorium for strategigruppe for en national naturviden-
skabsstrategi  
 

Baggrund  
Der har i flere år været et bredt ønske om en national naturvidenskabs-

strategi. En strategi for naturvidenskab indgår i aftalen af 3. juni 2016 

mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, 

Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det 

Konservative Folkeparti om styrkede gymnasiale uddannelser: 

 

”I samarbejde med interessenter skal der laves en naturvidenskabsstrategi, der sikrer 
bedre sammenhæng mellem den naturvidenskabelige undervisning i folkeskolen, i 
gymnasiet og på de videregående uddannelser, ligesom koblingen til og samarbejdet 
med erhvervslivet skal styrkes.” 

 

Nødvendigheden heraf er flere gange i de senere år påpeget af ekspert-

udvalg og udviklingsprojekter med fokus på naturfag. Der har i 00’erne 
været tre større forarbejder til en national naturvidenskabelig strategi i 

Undervisningsministeriets regi: 

 ”Fremtidens naturfaglige Uddannelser. Naturfag for alle – Vision og 

oplæg til en strategi“ fra 2003  
 ”Fremtidens naturfag i folkeskolen” fra 2006  
 ”Et Fælles Løft” fra 2008 

 

Arbejdsgrupperne har været bredt sammensat og repræsenterede bl.a. 

forskningsinstitutioner, professionshøjskoler, undervisere på grundskole- 

og ungdomsskoleniveau samt repræsentanter fra erhvervslivet. Forarbej-

dernes anbefalinger pegede i væsentlig grad på en række af de samme 

forhold med henblik på en samlet og målrettet indsats for at styrke na-

turfag/naturvidenskab, herunder bl.a.: 

 At naturfagene indgår i den almene dannelse. 

 At naturfaglige kompetencer skulle være grundlaget for sammen-

hængende beskrivelser af de naturfaglige fag på langs og på tværs på 

Bilag A
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alle uddannelsesniveauer samt en øget sammenhæng i målbeskrivel-

ser for fagene. 

 At styrke lærerkompetencerne inden for naturvidenskabelige fag, 

herunder et særligt efteruddannelsesprogram til grundskolelærere. 

 At styrke fokus på naturfag i kommunerne gennem fx kommunale 

naturvidenskabsstrategier i alle kommuner. 

 At øge prioriteringen af naturfagsdidaktik som forskningsområde.  

 At oprette et nationalt Center for Natur, Teknik og Sundhed (NTS-

centret). 

 

Forarbejderne blev ikke udmøntet i en national strategi, men der er gen-

nemført flere enkeltstående initiativer, herunder tydeligere sammenhæng 

og øget ligestilling mellem naturfagene i folkeskolen og oprettelsen af 

NTS-centret, der nu har skiftet navn til Astra. 

 

Danmark har en relativ lav andel af befolkningen, der tager en uddannel-

se inden for det teknologiske, matematiske og naturvidenskabelige om-

råde. Danmark ligger på en 19. plads i OECD mht. andelen af nyuddan-

nede kandidater med STEM-kompetencer, jf. figur 1. Desuden er der en 

lav andel af kvinder med en uddannelse inden for STEM-fagene, og an-

delen unge kvinder i STEM-fag er stort set ikke steget i perioden 2003-

2012.
1
 

 
Figur 1. Nyuddannede kandidater med naturvidenskabelige, teknologiske og matema-
tiske kompetencer, 2013 

 
Anm.: Angiver andelen af nyuddannede kandidater i 2013 udvalgt på baggrund af 

den såkaldte STEM-definition (science, technology, engineering and mathematics). 

EU-15 inkluderer de EU-15 lande, som fremgår af figuren.Kilde: OECD Graduates 

by Field, 2013. 

 

Desuden forudses det, at der i Danmark frem mod 2025 sker en stigning 

på 28 procent i antallet af STEM-job i Danmark
2
, og at der på trods af et 

øget optag på bl.a. ingeniør- og it-uddannelserne forventes at komme til 

at mangle bl.a. ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og it-

                                                 
1 Damvad Analytics, Piger i Science, Technology, Engineering and Mathematics 

(STEM), 2016 
2 Fremskrivning af STEM job baseret på data fra 2013. Cedefop, Skills forecast, 2015. 
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specialister: Fx viser en kortlægning fra Erhvervsstyrelsen, at der er sti-

gende efterspørgsel efter digitale kompetencer, og at der kommer til at 

mangle ca. 19.000 specialister med disse kompetencer i 2030
3
. Ligeledes 

viser data fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at der er 

rekrutteringsudfordringer på en række tekniske og naturfaglige områder, 

eksempelvis elektrikere, tømrere, programmører og systemudviklere. Der 

er således en udfordring i sammenhængen mellem befolkningens tekni-

ske, naturvidenskabelige og digitale kompetencer i forhold til efter-

spørgslen på arbejdsmarkedet.   

 

Erhvervslivet efterspørger løbende en større motivation for naturviden-

skab og de tekniske og naturfaglige uddannelser blandt unge for at imø-

dekomme udfordringer med rekruttering til disse fag på ungdomsuddan-

nelser samt de erhvervsrettede og videregående uddannelser. En række 

interesseorganisationer inden for ingeniørbranchen, herunder DI, FRI og 

IDA, og store danske virksomheder, bl.a. Danfoss, LEGO, Coloplast og 

COWI har i samarbejde med en række uddannelsesinstitutioner lanceret 

en fælles national kampagne ”Engineer the Future”, som skal få flere til at 

vælge især ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser. Der er også 

opmærksomhed på, at der er behov for at få flere kvinder ind i disse 

uddannelser. 

 

Igennem en årrække har en række fonde støttet projekter på naturfags-

området, og der har været efterspurgt tydeligere nationale sigtelinjer og 

en fælles retning bl.a. med henblik på bedre at kunne understøtte og be-

nytte mulighederne i uddannelsesreformer til at fremme det naturviden-

skabelige område. 

 

Formål og indhold  
En national strategi for naturfag og naturvidenskab

4
 skal skabe en ny 

fælles national ramme, så indsatser, projekter og tiltag får en fælles ret-

ning og sammenhæng.  

 

Formålet med strategien er at styrke den naturvidenskabelige almendan-

nelse, viden og interesse hos alle piger og drenge fra dagtilbud til ung-

domsuddannelser. Naturfaglig og naturvidenskabelig dannelse er vigtigt 

for borgere i nutidens samfund, som er kraftigt præget af den teknologi-

ske og digitale udvikling. Strategien skal samtidig sætte fokus på, at børn 

og unge både får en kompetencebaseret og anvendelsesorienteret indsigt 

i naturfaglige og naturvidenskabelige sammenhænge samt konkrete fagli-

ge færdigheder og viden. Begge dele med henblik på at flere unge, her-

under også flere piger, vælger tekniske, naturvidenskabelige og it-

                                                 
3 Højbjerre mfl. 2016, Virksomheders behov for digitale kompetencer. 
4 Benævnelsen af både naturfag og naturvidenskab skal tydeliggøre, at alle uddannelses-

niveauer inkluderes. Fag i grundskolen er generelt ikke ’videnskabsfag’, men har deres 
egen faglige identitet, som i forskellig grad tager udgangspunkt i de videnskabelige fag.     
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uddannelser til gavn for bl.a. samfundets og erhvervslivets behov for 

digitale, tekniske og naturfaglige kompetencer. 

 

Den naturvidenskabelige strategi skal have fokus på STEM-

kompetencer, som står for Science, Technology, Engineering og Mathe-

matics. Desuden er det relevant at indtænke Arts (STEAM) for at frem-

me innovation og kreativitet i det tekniske og naturvidenskabelige fx 

igennem designprocesser og virkelighedsnær problemløsning. Matematik 

er et grundlæggende fag, som understøtter læringen og kompetencer 

inden for mange andre fagområder, herunder ikke mindst naturfaglige, 

tekniske og praktiske fag, men eksempelvis også samfundsvidenskabelige 

fagområder. Matematik skal ikke behandles selvstændigt i den naturvi-

denskabelige strategi, men her ses i sammenhæng med de tekniske og 

naturvidenskabelige fagområder.    

 

Naturvidenskabsstrategien skal:  

 Skabe en fælles national ramme, der giver tydelig retning for ind-

satser og projekter inden for naturfaglige, teknologiske, it-faglige 

og naturvidenskabelige fagområder.  

 Styrke den naturvidenskabelige almendannelse hos alle børn og 

unge (dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse), herunder 

særligt i lyset af den teknologiske og digitale udvikling, som præ-

ger samfundet og vores hverdag. Den enkeltes evne til individu-

elle valg og deltagelse i samfundsmæssige beslutninger, der invol-

verer natur og teknologi, skal styrkes.  

 Fremme, at piger og drenge i dagtilbud bliver nysgerrige på samt 

får forståelse og interesse for naturen og naturfænomener samt 

får en tidlig naturfaglig dannelse.  

 Understøtte, at alle elever uanset deres køn bliver så dygtige som 

muligt i naturfaglige/naturvidenskabelige og teknologiske fag – 

både de fagligt udfordrede og talenterne. 

 Skabe større kvalitet, relevans og sammenhæng i naturvidenska-

belig læring og undervisning på langs i uddannelsessystemet.  

 Sætte fokus på undervisningsfaciliteter, herunder undervisnings-

faciliteters betydning for elevernes læring og motivation ikke 

mindst i relation til den teknologiske udvikling. 

 Styrke den undersøgende og eksperimenterende tilgang til natur-

videnskabelig undervisning, og der skal være fokus på at styrke 

innovation, designprocesser og et anvendelsesorienteret perspek-

tiv eksempelvis gennem øget samarbejde med erhvervslivet. 

 Styrke de naturfaglige og didaktiske kompetencer hos pædago-

gisk personale i dagtilbud og undervisere i naturfaglige og natur-

videnskabelige fag i grundskolen og ungdomsuddannelser, her-

under med fokus på at motivere både piger og drenge, eksempel-

vis gennem kompetenceudvikling og stærke faglige miljøer. 
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 Øge motivationen for naturvidenskab, it, teknologi og innovation 

og styrke rekrutteringen til tekniske og naturvidenskabelige ud-

dannelser, herunder også en mere ligelig rekruttering mellem 

kønnene. Der skal være fokus på rekruttering til både relevante 

gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og videregående 

uddannelser. 

 

En national strategi for naturvidenskab skal bygge videre på tidligere 

arbejdsgruppers forarbejder, som skal operationaliseres i oplægget til en 

samlet strategi. Desuden skal strategien fokusere på nye udfordringer i 

lyset af den udvikling, der er sket siden 00’erne. Særligt er der et væsent-

ligt behov for at fokusere på den teknologiske og digitale udvikling i rela-

tion til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.  

 

En naturvidenskabsstrategi skal understøtte de igangværende reformpro-

cesser på uddannelsesområdet. I 2015 trådte de forenklede Fælles Mål på 

folkeskoleområdet i kraft med en styrket sammenhæng i naturfagene, 

ligesom der med erhvervsuddannelsesreformen, som også trådte i kraft i 

2015, er sket en styrkelse af det naturfaglige indhold i en række erhvervs-

uddannelser. Der er pt. en proces i gang med at revidere den pædagogi-

ske læreplan for dagtilbudsområdet. 

 

Som led i implementeringen af aftalen på gymnasieområdet igangsættes 

en række initiativer, som skal styrke fokus på it og digitalisering, fx ved at 

opstille tydelige mål for elevernes digitale færdigheder og kompetencer, 

hvilket kommer til at indgå i processen med faglig opdatering af lærepla-

nerne i gymnasiet. Der er nedsat en matematikkommission, der skal give 

anbefalinger til læreplansarbejdet i matematik. Arbejdet med naturviden-

skabsstrategien bliver løbende koordineret med læreplansarbejdet på 

gymnasiet, herunder med den nedsatte matematikkommission, så der 

skabes sammenhæng mellem arbejderne.   

 

Strategigruppen arbejde 
Der nedsættes en strategigruppe, der skal afgive et samlet oplæg til en 

national naturvidenskabsstrategi til regeringen.  

 

Strategigruppen skal på baggrund af den bedst tilgængelige viden analyse-

re og pege på mulige mål og indsatser i en national strategi for naturvi-

denskab med fokus på formålet med strategien, jf. ovenfor. Arbejdet vil 

bestå af en analyse- og afdækningsfase og en strategifase: 

 

1. I første fase frem til januar 2017 opnås enighed om en analyse af 

udfordringer og muligheder, mål og udviklingsområder. Første fase 

skal inkludere de seneste resultater fra TIMSS 2015 og PISA 2015, 

som begge har fokus på naturfag og matematik i grundskolen, og 

som offentliggøres ultimo november og primo december 2016. Som 
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led i første fase skal der leveres en foreløbig afrapportering medio ja-

nuar 2017 med fokus på analysen af udfordringer. Afrapporteringen 

kan behandle særlige fokusområder ift. de gymnasiale læreplaner, 

herunder fx understøttelse af implementering gennem vejledninger, 

kompetenceudvikling af undervisere mv.  

 

2. I anden fase frem til primo april 2017 udarbejdes et samlet oplæg til 

en national strategi, herunder opstilling af relevante målsætninger og 

udviklingsområder. Oplægget skal beskrive konkrete tiltag og indsat-

ser til udmøntning af målsætningerne. Det er forventningen, at stra-

tegigruppen som del af oplægget tager medejerskab til strategiens 

virkeliggørelse. 

 

Oplægget til naturvidenskabsstrategien skal tage afsæt i gældende lovgiv-

ningsmæssige og økonomiske rammer samt prioriteringer. Strategigrup-

pen kan, hvis der i forbindelse med udarbejdelse af oplægget til en natio-

nal strategi identificeres barrierer i den nuværende lovgivning, komme 

med konkrete anbefalinger til justeringer og præciseringer af lovgivnin-

gen.  

 

Den nationale strategigruppe organiseres med et mindre formandskab, 

som leder og strukturerer arbejdet i strategigruppen. 

 

Formandskab 
 Direktør Mikkel Bohm, Astra, formand 

 Vicedirektør Susanne S. Clausen, Ministeriet for Børn, Undervis-

ning og Ligestilling (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet)   

 Forskningschef Anne-Marie Engel, Lundbeckfonden 

 Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen, Siemens 

 Professor Jens Dolin, Københavns Universitet, Institut for Na-

turfagenes didaktik. 

 
Strategigruppens medlemmer  

 Parter på de forskellige uddannelsesområder: 

 KL 

 Danske Regioner 

 FOA 

 BUPL 

 FOLA  

 DLF  

 BKF  

 Skolelederforeningen  

 Skole og Forældre  

 Danske Skoleelever 

 DGS 

 Uddannelsesforbundet  
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 GL 

 Erhvervsskolernes Elevorganisation  

 SOSU-skolerne og Landbrugsskolerne 

 VUC-lederforening 

 Danske Gymnasier 

 Danske Erhvervsskoler 

 Danske Erhvervsakademier 

 Danske Professionshøjskoler  

 Danske Universiteter 

 

 Arbejdsmarkedsorganisationer 

 IDA 

 Dansk Metal 

 DI 

 Dansk Erhverv 

 IT-Branchen 

 FRI – foreningen af rådgivende ingeniører 

 LO 

 DA 

 

 Øvrige 

 ATV (Akademiet for de Tekniske Videnskaber) 

 Faglige eksperter (10) 

 Faglige praktikere (tre) 

 

De faglige eksperter og praktikere udvælges ud fra en række hensyn, her-

under faglig spredning inden for teknologi og naturvidenskab, uddannel-

sesområder, uddannelsesinstitutioner samt ligelig kønsmæssig sammen-

sætning.  

 

Yderligere danske og udenlandske eksperter, ressourcepersoner, fonde 

og uformelle læringsmiljøer mv. kan inviteres til at deltage ad hoc med 

henblik på konkrete input til arbejdet.  

 

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Uddannelses- og 

Forskningsministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet indgår i strategi-

gruppen.  

 

Strategigruppen, herunder formandskabet, betjenes af et tværgående 

sekretariat ledet af Astra i samarbejde med Ministeriet for Børn, Under-

visning og Ligestilling. Uddannelses- og Forskningsministeriet og Er-

hvervs- og Vækstministeriet indgår i sekretariatet.   

 

Strategigruppens møder 
Strategigruppens faglige eksperter kan inddrages særligt af formandska-

bet i arbejdet med analyser og udfoldelse af konkrete indsatser i oplægget 
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til strategien. Der kan etableres undergrupper under strategigruppen un-

der formandskabets ledelse.  

 

Arbejdet i strategigruppen vil være struktureret omkring stormøder, hvor 

formandskabet og sekretariatet vil forelægge oplæg og indhente konkrete 

input fra mødedeltagerne.  

 

Det forventes, at strategigruppen mødes ca. 4-5 gange fra november 

2016 og frem til primo april 2017. 

 

Opfølgning efter foråret 2017  
For at fastholde fokus på den nationale strategi inviteres strategigruppen 

til løbende gennem en 3-årig periode at mødes, således at gruppen lø-

bende drøfter fremdrift og understøttelse af strategien.  

 

Tidsplan 
Aktivitet TID 
Strategigruppe for en national naturvi-

denskabelig strategi nedsættes 

September 2016 

Formandskabet for strategigruppen mø-

des første gang 

September 2016 

Strategigruppen mødes første gang Primo november 2016 

Strategigruppen afslutter første analyse- 

og afdækningsfase, herunder afrapporte-

ring fra strategigruppen ift. første fase 

Medio januar 2017 

Strategigruppen afslutter strategifase og 

afleverer samlet oplæg til national natur-

videnskabsstrategi 

Primo april 2017 
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Bilag B
Formandskabets og strategigruppens sammensætning

Formandskab
Organisation
Astra
Undervisningsministeriet, Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet
Lundbeckfonden 
Siemens 
Københavns Universitet

Deltager
Mikkel Bohm¸ Direktør
Susanne S. Clausen, Vicedirektør

Anne-Marie Engel, Forskningschef
John Finnich Pedersen, Kommunikationsdirektør
Jens Dolin, Professor 

Strategigruppe
Organisation
Dansk Metal
Ingeniørforeningen, IDA
Danske Universiteter

Danske Erhvervsakademier

Skole og Forældre

Danmarks Lærerforening
Uddannelsesforbundet

IT-Branchen
Foreningen af Rådgivende 
Ingeniører, FRI
Dansk Erhverv

Danske Gymnasier

Danske Regioner

Fag og Arbejde
Skolelederforeningen

Forældrenes Landsforening
Danske Skoleelever
Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Gymnasielærerforeningen
Erhvervsskolernes elevorganisation

Danske SOSU-skoler
Lederforeningen for VUC

Danske Erhvervsskoler og gymnasier

Danske Professionshøjskoler

Deltager
Per Påskesen, Forbundssekretær
Anne Katrine Bojsen, Chefkonsulent
Martin E. Vigild, Dekan på Danmarks Tekniske 
Universitet
Anders Hanberg Sørensen, Rektor på Århus 
Maskinmesterskole 
Anders Høgsbro, Suppleant i 
hovedbestyrelsesmedlem 
Bjørn Hansen, Udvalgsformand
Martin Filt, Hovedbestyrelsesmedlem og 
faglærer
Line Find, Direktør, Innologic A/S
Henrik Garver, Adm. direktør

Mette Fjord Sørensen, Uddannelse- og 
forskningspolitisk chef
Hanne Hautop, Rektor for Rosborg Gymnasium 
og hf
Kasper Munk Rasmussen, Konsulent, 
Uddannelse og Arbejdsmarked
Maia Lindstrøm, Konsulent
Lene Burchardt Jensen, Skoleleder og 
hovedbestyrelsesmedlem
Karina Gottlieb, Repræsentant for FOLA
Jens Vase Poulsen, Formand
Martin Thing, Formand 
Jeppe Kragelund, Næstformand
Søren Hansen, Udvalgsbestyrer for EEO’s htx-
udvalg
Henrik Andersen, Underviser på SOSU
Trine Jørgensen, Cand.scient. og hf-lærer 
på hf & VUC København Syd.
Johnny Grauballe Nielsen, Rektor for Teknisk 
Gymnasium på Syddansk Erhvervsskole
Lotte Thøgersen, Forskningschef for Energi og 
Miljø på VIA University College
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Dansk Industri
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Arbejdsgiverforening
ATV- akademiet for de tekniske videnskaber
Kommunernes Landsforening
Professionshøjskolen UCC
VIA University College
Professionshøjskolen UCC
Fåborg-Midtfyn Kommune 
Vesthimmerlands gymnasium og hf
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet – DPU
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Aalborg Universitet
Teknologisk Institut
Undervisningsministeriet
Styrelsen for It og læring
Uddannelses-og Forskningsministeriet 
Erhvervsministeriet 

Rasmus Dahl, Konsulent
Anders Vind, Uddannelseskonsulent
Karina Beg Poulsen, Chefkonsulent
Dorthe Brander Pedersen, Chefkonsulent, ATV
Kristine Wiberg Plougsgaard, Specialkonsulent 
Thorleif Frøkjær, Lektor
Martin Krabbe Sillasen, Docent, Ph.d.
Charlotte Krogh Skott, Lektor
Palle Olesen, Pædagogisk Konsulent
Jette Rygaard Poulsen, Rektor
Michael Caspersen, Associate Professor
Vibe Aarkrog, Lektor
Marianne Holmer, Professor
Henriette Holmegaard, Ph.d.
Anette Kolmos, Professor
Hanne Shapiro, Innovationschef
Annegrete Larsen, Kontorchef
Finn Togo, Kontorchef
Mikkel Leihardt, Kontorchef
Helle Osmer Clausen, Kontorchef
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Bilag C
Formandskabets bilaterale møder i perioden november 2016 - januar 2017. 
Der forventes flere lignende møder i februar og marts 2017.

Erhvervsliv
Forlagsverdenen

Labster

Uformelle læringsmiljøer
Videnspædagogiske 
Aktivitetscentre

Videnskabsklubben
Friluftsrådet

Faglige foreninger
Gymnasium, faglige foreninger

Folkeskole, faglige foreninger

Organisationer
Danmarks Lærerforening
Skole & Forældre
Danske Erhvervsskoler
Efterskoleforeningen
Danmarks Privatskoleforening
Friskoleforeningen

Praktikere
Elever, workshop

Projekt NaturligVis

Ungdomsuddannelses-
vejledning Danmark
Quest for Excellence,
7 læreruddannelser

Deltagere
Clio Online, Frederiksen, Gyldendal, GO 
forlaget og Alinea, Forlaget MATEMATIK

Planetariet, Økolariet, Skoletjenesten Science 
(KU), HOFOR, TEACH OUT, Skoletjenesten, 
DAZA, Danmarks Historiske museum, Affald/
Varme Århus og Vestforbrændningen

Kemilærerforeningen og Geografi-
lærerforeningen, Matematiklærerforeningen
Biologforbundet og Danmarks 
Matematiklærerforening

15 elever fra hhv grundskole, gymnasiale udd. 
og eud
Kompetenceudviklingsprojekt i Stevns, Køge og 
Fakse  kommuner

Rep. fra 7 professionshøjskolers lærer-
uddannelse samt efter- og videreuddannelse

Dato
12.01.17

29.11.16

17.01.17

06.12.16
18.01.17

16.01.17

09.01.17

07.12.16
17.01.17
06.12.16
19.12.17
19.12.17
20.12.17

07.12.16

17.01.17

18.01.17

29.11.16
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Bilag D
Download Marias Rejse på
stemstrategi.dk

http://stemstrategi.dk

