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Velkommen!

● Præsentation af værter og facilitatorer

● Hvem er I?

● Praktiske informationer 

Værter
Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

Øvrige værter:

Astras konsulent for de 
kommunale 
naturfagskoordinatorer i 
regionen



Netværkets formål
At styrke jer som naturvidenskabs-
koordinatorer for stx, hf eller htx: 

- i forhold til at bruge hinanden på 
tværs af institutioner samt
 

- at skabe fagdidaktisk udvikling 
gennem praksisfællesskaber 
på jeres egen institution



*Det nationale naturfagscenter

Netværk for 
naturvidenskabskoordinatorer 
på de gymnasiale uddannelser
Målgruppe 
Naturvidenskabskoordinatorer på institutioner der 
udbyder STX, HTX eller Hf uddannelser.

Struktur og indhold
Faciliterede møder regionalt og nationalt suppleret med 
koordinatorernes egne netværk/teams på egen skole.

Naturvidenskabskoordinatorens rolle lokalt
Udvikling af fagdidaktiske kompetencer gennem 
stærke læringsfællesskaber - i og mellem fag 

155 naturvidenskabs-
koordinatorer 

131 uddannelses-
steder

1 Nationalt netværksmøde

5 Regionale 
netværksmøder



Netværk i naturfagslandskabet
Politikere

Forvaltning

Stat
Region
Kommune

Grundskole Gymnasiale 
uddannelser

Erhvervs- 
uddannelser

Naturfagskoordinatorer
- i regionale og kommunale forvaltninger

Naturfagsvejledere

Naturvidenskabs-
koordinatorer

Naturvidenskabelige 
ressourcepersoner

Myndigheder

Uddannelsesinstitutioner

https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/netvaerk-eud
https://astra.dk/netvaerk-eud
https://astra.dk/kommunal-forankring


Mødets temaer
1. Dialog, videndeling og sparring om rollen 

som naturvidenskabskoordinator
2. Hvordan kan I arbejde med 

samfundsrelevante problemstillinger?



Program
10.00
10.15
10.35
11.00
12.00
12.30

14.00
14.15

Velkomst, program, rammesætning
Hvad har I aktuelt fokus på?
Nyt fra Ministeriet og Astra
Funktionen som Naturvidenskabskoordinator
Egen frokost
Samfundsrelevante problemstillinger i 
naturvidenskabsundervisningen
Oplæg og gruppearbejde
Opsamling
Slut



Mødeteknik
- en kort guideline

1. Brug gerne headset 
2. Sluk din mikrofon når du ikke taler
3. Minimer omfanget af skriftlige 

kommentarer under mødet
4. Kom på talerlisten ved at skrive et “?” 

i chatten
5. Få adgang til at give en kort replik 

ved at skrive et “!” i chatten

?



Hvad har I aktuelt 
fokus på?
Dele aktuelle udfordringer og indsatser i rollen som 
naturvidenskabskoordinatorer



Nyt fra Børne- og 
Undervisningsministeriet 

og Astra



Naturvidenskabens 
ABC
Alt materiale udgives på astra.dk hvor ABCen får sin egen underside.

Udgives slut dec. 2020
● Progressionbeskrivelser
● Præsentation af 10 forskere
● Animation af de første fem erkendelser.
● Inspiration til hvordan den enkelte erkendelse kan inddrages i 

undervisningen.

Udgives i 2021
● 10 korte inspirationsforløb spredt ud på fag og klassetrin
● 1 eksemplarisk forløb til Naturvidenskabeligt grundforløb
● De sidste 5 animationer, der introducerer hver sin erkendelse.

http://astra.dk/


Videnspakke..
om undersøgelsesbaseret 
undervisning

Ny videnspakke om “Undervisningsdifferentiering og 
undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning for alle 
elever” på vej.

Vidensnotat publiceres i år og værktøjer/redskaber vil 
være færdige i 1. halvår 2021 (Redaktion: EVA)



Funktionen som 
naturvidenskabskoordinator



Mulige opgaver for 
koordinatoren

1. Bidrage til samspillet mellem 
ledelse og lærere

2. Koordinere samspillet mellem de 
naturvidenskabelige lærere 

3. Fungere som fagdidaktisk vejleder 
for lærerne

4. Styrke gymnasiets samspil med 
omverdenen

Læs evt. mere på Astras hjemmeside

https://astra.dk/Naturvidenskabskoordinatorens-opgaver


Eksempel på en 
naturvidenskabskoordinators 

rammer og mandat
-

Interview med en 
naturvidenskabskoordinator



Dialog i grupper om 
Vigtige emner i forhandlingen af 
naturvidenskabskoordinatorens 

funktion
(30 min)



Opgaverne vil være 
forskellige; men er 
der et fællestræk i 
jeres behov for 
klare rammer og et 
tydeligt mandat?



Spørgsmål til jeres rolle som 
naturvidenskabskoordinator
Hvilke emner bør indgå i en 
funktionsbeskrivelse for en 
naturvidenskabskoordinator?

Tag fx udgangspunkt i disse 
relationer:
● Samspillet med ledelsen

● Samspillet med lærerne

● Samspillet med den enkelte lærer

● Samspillet med eleverne

● Samspillet med omverdenen

1.

Notér hver især 
jeres umiddelbare 
svar (5  min)

2.

Fælles dialog i 
gruppen (20 min)



Opsamling i plenum

Hvilke emner bør indgå i en 
funktionsbeskrivelse for en 
naturvidenskabskoordinator?

?

?

?



Samfundsrelevante 
problemstillinger i 

naturvidenskabsundervisningen



Videohilsen fra lektor Jan 
Alexis Nielsen, IND 

Se selvstændig præsentation!

https://youtu.be/366Wi5BSjL0
https://youtu.be/366Wi5BSjL0


Inspiration fra andre 
kilder

● Nordisk arbeidsmodell for 
undervisning for bærekraftig 
utvikling

● Inspiration fra arbejdet med 
fællesfaglige fokusområder i 
grundskolen

https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2196048
https://www.naturfagsenteret.no/c1515378/tidsskrift_nummer/vis.html?tid=2196048
https://astra.dk/f%C3%A6llespr%C3%B8ve/problemstillinger


Næste års nationale 
netværksmøde
Det næste nationale netværksmøde afholdes igen samme sted som Big 
Bang-konferencen - og det er - i 2021 - i det virtuelle rum. 

Datoen er d. 24. marts 2021. 

Vi kommer ikke som ellers tidligere varslet til at invitere jeres ledelser med til 
mødet. 

Fokus vil sandsynligvis være på ABC’en og selvfølgelig fortsat erfaringsdeling 
om jeres rolle som koordinatorer.



Evaluering

- For at gøre møderne endnu bedre
- For at give os et overblik over status for jeres 

opgave som naturvidenskabskoordinatorer

Link til evaluering: ……..

Tak for denne gang!!!


