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Følgeforskning ’Naturfag for alle’

Notat 4 – 2016 er det fjerde notat i forbindelse med indsatserne for naturfag i 
skolestrategien ’Skole for alle 2012-2017’. 

Albertslund Kommune og Professionshøjskolen Metropol indgik en femårig 
samarbejdsaftale i 2012, som indeholder konkrete indsatser på de fire 
folkeskoler samt følgeforskning. 

Notatet er bagudrettet og samler op på aktiviteterne i skoleåret 2015/16.
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”Naturfag for alle” 
– om øget faglighed i naturfag i 
Albertslund 

Notat 4 – 2016
Dette notat er udarbejdet som en del af de aftalte leverancer fra 
Metropol til Albertslund Kommune, der er beskrevet i kommissoriet for 
projektet Naturfag for alle.

Indledning og baggrund
I foråret 2012 indgik Professionshøjskolen Metropol og Albertslund 
Kommune et samarbejde omkring sparring og forskning i forbindelse 
med kommunens implementering af skolestrategien Skole for Alle. 
Projektet benævnes Naturfag for alle. Projektet har fire overordnede 
formål, som er beskrevet og udfoldet i kommissoriet for projektet samt i 
første afrapporteringsnotat, som er udarbejdet og sendt til Albertslund 
Kommune ultimo februar 2013. 

Indeværende notat er nummer fire i en række af tilbagemeldingsnotater 
fra Metropol til Albertslund Kommune. Notatets formål er at 
afrapportere på projektets afsluttede og igangværende aktiviteter, 
komme med anbefalinger for kommende indsatser samt beskrive aftalte 
aktiviteter i skoleåret 2016-2017. Som bilag er vedlagt oversigter over de 
samlede aktiviteter i Naturfag for alle over årene og udtræk fra dette års 
kvantitative undersøgelser. 
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Status på tidligere anbefalinger 
Tidligere afrapporteringsnotater i Naturfag for alle indeholdt en række 
anbefalinger, som det følgende afsnit vil gøre status på og fremadrette. 
Anbefalingerne er nøje udvalgt, da mange af naturfagslærerne ifølge 
årets interviewundersøgelse føler sig presset i en travl hverdag og derfor 
har brug for prioritering for at sikre, at tingene bliver fulgt til dørs. 

Fagfordeling og formelle kvalifikationer som kriterium
Det anbefales, at flere af underviserne i natur/teknologi tilbydes 
undervisningsfaget som efteruddannelse, hvis de fortsat skal undervise i 
faget. Erfaringerne fra Naturfag for alle viser, at lærerne oplever et reelt 
kompetenceløft både fagligt og didaktisk ved at studere et 
undervisningsfag, og undervisning i naturfag bør ikke varetages af 
lærere uden interesse, formel kompetence og kvalifikationer inden for 
det pågældende fag. Det anbefales desuden, at der i forbindelse med 
fagfordelingen tages højde for, at den enkelte lærer tildeles flere timer 
med de samme elever af hensyn til relationen mellem lærer og elev samt 
kendskabet til elevernes faglige og sociale forudsætninger. 

Formalisering af kollegialt samarbejde
Det anbefales, at det kollegiale samarbejde formaliseres. Erfaringerne 
fra Naturfag for alle viser, at det kollegiale samarbejde fungerer bedst, 
når lærerne har en konkret fælles arbejdsopgave at samarbejde om. Det 
anbefales derfor, at skolerne i forbindelse med den fælles naturfagsprøve 
får opbygget strukturer for naturfagslærernes videndeling og 
samarbejde med en fastlagt møderække med god tid, hvor alle 
naturfagslærerne i overbygningen deltager. 
For en del af natur/teknologi-lærerne fungerer samarbejde om konkrete 
undervisningsforløb på årgangen som løftestang for bedre undervisning, 
hvorfor det anbefales, at sådanne samarbejdsflader understøttes og 
opgraderes. Det er afgørende, at lærerne implementerer 
kompetencetænkningen fra Fælles Mål i deres undervisningsplanlægning 
og præciserer og ekspliciterer målene for eleverne.

Øget blik på elevernes faglige, sociale og sproglige forudsætninger
Det anbefales, at lærerne som næste skridt sætter fokus på at skabe flere 
deltagelsesmuligheder for fagligt marginaliserede elever i 
naturfagsundervisningen. Der bør særligt rettes fokus på piger med 
dansk som andetsprog, som samlet set underpræsterer. Erfaringer fra 
Naturfag for alle viser, at konkret, praktisk undersøgende arbejde i 
nærområdet og i faglokalet fremmer forståelsen af naturfagene, men 
der skal opbygges gode rutiner og sprog omkring arbejdet for at opnå et 
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læringsudbytte. Centrale fagbegreber bør ligeledes være meget tydelige i 
undervisningen med klare koblinger til modeller og det undersøgende 
arbejde. Skoleledelsen bør understøtte og følge arbejdet med at 
differentiere naturfagsundervisningen.

Udviklings- og forskningsaktiviteter 2015/2016
Følgende afsnit indeholder beskrivelser af undersøgelses- og 
udviklingsaktiviteter i skoleåret 2015/2016. Årets udviklingsaktiviteter i 
Naturfag for alle blev besluttet i dialog med de enkelte skoler. Dette 
udsprang af et ønske om lokalt ejerskab og samklang med øvrige 
udviklingstiltag på skolerne. Nogle indsatser har dog lignet hinanden på 
tværs af skoler, idet lærerne har arbejdet med de samme emner og 
udfordringer, hvorfor disse kun vil blive beskrevet en enkelt gang i 
denne afrapportering. Efter beskrivelsen af årets udviklingsaktiviteter 
følger udtræk af årets interviewundersøgelse og kvantitative 
undersøgelser. 

Naturfag for alle på Egelundskolen 2015/2016
På Egelundskolen blev årets indsatser formet på et møde med ledelsen, 
to ildsjæle blandt naturfagslærerne, naturfagskonsulenten fra 
kommunen og en medarbejder fra Metropol. Afkastet var tre ideer til 
indsatser. 

Den første indsats var en kursusrække for natur/teknologi-lærerne med 
introduktion til forenklede Fælles Mål og progression i de naturfaglige 
kompetencer. Kurset skal ses i forlængelse af natur/teknologi-lærernes 
arbejde i naturfagsteamet i 2013/2014, hvor nogle af lærerne fandt det 
svært at tolke Fælles Mål, arbejde undersøgende i undervisningen og 
bygge bro til overbygningens naturfag. Dette års kursusrække bestod af 
en hel kursusdag og tre workshops af to timers varighed.

Målet med kurset var, at lærerne får taget Forenklede Fælles Mål i brug 
og bliver i stand til at tilrettelægge undervisning i natur/teknologi med 
henblik på udvikling af elevernes naturfaglige kompetencer. Hver 
kursusgang har haft en af de fire naturfaglige delkompetencer i fokus: 
Undersøgelses-, modellerings-, perspektiverings- og 
kommunikationskompetence. Formen har været korte oplæg fra 
underviseren, dialog om cases fra lærernes egen undervisning og 
afprøvning af eksempler på elevaktiviteter. Denne form har fungeret 
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godt, men kun tre natur/teknologi-lærere har deltaget fast på kurset. 
Disse lærere har været engagerede og har udviklet forståelse for 
kompetencetænkningen og tager små skridt i retning af implementering 
i deres praksis.  

I evalueringen af kurset fremhævede lærerne, at indholdet har været 
velforberedt og velformidlet, at kurset har givet dem inspiration og ideer 
til deres egen undervisning, mere tro på at kunne undervise i 
natur/teknologi og hyggeligt samvær med kollegaer. De fik mest ud af 
den hele dag, da de øvrige møder lå meget sent på dagen. 

Den anden indsats har haft naturfagslærerne i overbygningen som 
målgruppe og satte fokus på den kommende fælles naturfagsprøve. 
Denne indsats byggede videre på fagteamsamarbejdet som del af 
Naturfag for alle i skoleåret 2013/2014 og workshoprækken om 
målstyret undervisning for biologi- og geografilærerne i efteråret 2014. 

På møderne er der bl.a. arbejdet med de udmeldte retningslinjer fra 
Undervisningsministeriet som fx prøvebekendtgørelsen. Herudover er 
der arbejdet systematisk med to-tre af de seks udmeldte fællesfaglige 
forløb, som danner udgangspunkt for elevernes lodtrækning til 
afgangsprøven. 

Arbejdet har været præget af lyst til at få udarbejdet et solidt 
fundament for den kommende prøve. Lærerne har bl.a. arbejdet med 
kriterier for elevernes vurdering af naturfaglige modeller og fundet 
øvelser og begreber, der passer til de enkelte forløb. 

På Egelundskolen er der planer om at foretage en prøve-afgangsprøve til 
efteråret, hvor elever og lærere får prøvet udvalgte temaer af i en 
prøvesituation.

Den tredje planlagte indsats på Egelundskolen med et pilotprojekt om 
innovation i naturfagsundervisningen blev annulleret, da initiativtageren 
i projektet blev konstitueret afdelingsleder og dermed ikke kunne indgå. 

Naturfag for alle på Herstedlund Skole 2015/2016
På Herstedlund aftalte ledelsen med Metropol, at natur/teknologi-lærerne 
skulle have et kursus med introduktion til forenklede Fælles Mål og de 
naturfaglige kompetencer svarende til kurset på Egelundskolen. 
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Tidsrammen med fire møder af to timers varighed har været sparsom, 
men lærerne har fået rum til at drøfte faget og er gået ind i det. 
Sammenlignet med fagteamsamarbejdet for to år siden er lærerne 
kommet et skridt videre i forhold til gerne at ville dialog om 
naturfagsundervisningen. 

I en evaluering af kurset udtrykker lærerne, at de er blevet klogere på de 
fire delkompetencer fra Fælles Mål. De fremhæver, at den generelle 
formidling på kurset har været god med et forståeligt sprog og passende 
tempo. Det har været godt med eleveksempler, og at de praktiske 
øvelser er blevet koblet til kompetencemålene, hvilket har gjort det 
brugbart. Lærerne beskriver, at de er blevet roligere i forhold til, hvilke 
emner de skal nå, fordi det handler om, at eleverne udvikler de 
naturfaglige kompetencer. Organisatorisk har det været uheldigt, at 
kurset lå oveni andre møder. Det ville ifølge lærerne være at foretrække 
med et mere komprimeret kursus i starten af året, da der er gået for lang 
tid imellem de enkelte mødegange.

Naturfagslærerne i overbygningen har arbejdet med fællesfaglige forløb 
og den fælles naturfagsprøve som på Egelundskolen. 

Naturfag for alle på Herstedøster Skole 2015/2016
På Herstedøster Skole har målstyret undervisning og synlig læring været 
i fokus i 2015/2016 som følge af skolens strategiplan. Blandt andre fag 
har naturfagene været i spil. Indsatsen i Naturfag for alle har derfor 
været indlemmet i denne overordnede plan, og en medarbejder fra 
Metropol har siddet i styregruppen. Derudover har årets indsats haft 
baggrund i, at naturfagslærerne på Herstedøster Skole tidligere har 
arbejdet på en progressionsplan, som de ønskede at komme i mål med. 

På seks fagteammøder i skoleåret 2015/2016 har naturfagslærere på 
Herstedøster Skole arbejdet videre med denne progressionsplan og 
synlige mål i form af færdigdesignede forløb om centrale 
indholdsområder, fx vand. Naturfagslærere fra overbygningen har 
arbejdet med den praktisk/mundtlige afgangsprøve i naturfagene for øje.
Natur/teknologi-lærerne har fordelt emner på 3.-4. klassetrin og 
udarbejdet to forløb, som de har beskrevet i et skema og afprøvet i 
klasser. 

De tidsmæssige ressourcer har ikke rakt til, at progressionsplanen er 
blevet færdig, men arbejdet har givet anledning til, at lærerne har fået 
udvekslet ideer. Nogle af lærerne holder fast i deres vante måde at 
tilrettelægge undervisning på, hvilket bl.a. betyder, at de kommer til at 
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introducere svært stof for tidligt. Det kan hægte elever af i 
undervisningen.  

Naturfag for alle på Herstedvester Skole 2015/2016
På Herstedvester Skole har naturfagslærerne i overbygningen også 
arbejdet med fællesfaglige forløb og den fælles naturfagsprøve på fire 
møder af to timers varighed. To fælles temaer er afprøvet i foråret 2016. 
Det var intentionen, at nogle lærere skulle afprøve forløb med 
supervision mellem møderne, men lærerne har ikke kunnet finde tid til 
dette. Skolen har planer om at foretage en prøve-afgangsprøve til 
efteråret, hvor elever og lærere får prøvet udvalgte temaer af i en 
prøvesituation.

Den anden indsats på Herstedvester har handlet om at synliggøre 
naturfagene i skolebilledet og inspirere til en naturfaglig kultur. 
Biblioteket har været drivkraften i denne indsats, og udviklingen er i fuld 
gang. I biblioteket er indrettet et hjørne med bl.a. træer med begreber, 
skærm til at afspille film, træstubbe og små aktiviteter til at vække 
nysgerrighed. Stedet skal også fungere som formidlingsrum. Som 
pilotprojekt har 8. klasse arbejdet med et forløb på tværs af naturfagene 
og en mini-science-festival. 5. klasse har arbejdet med et langt forløb om 
haver med henblik på formidling. Tiltaget giver således anledning til 
samarbejde og træning i formidling af naturfag, hvilket rummer et 
læringspotentiale. 

Opsummerende kan man sige, at den kommende naturfagsprøve har 
været en fællesnævner for arbejdet på alle fire skoler, og der vil blive 
arbejdet videre med den i det kommende år.

Kvalitativ interviewundersøgelse i Naturfag for alle 2015-2016 
Udover indsatserne på skolerne har en interviewundersøgelse været del 
af programmet i Naturfag for alle i foråret 2016. I 2013 blev gennemført 
en lignende interviewundersøgelse med fokus på, hvad der hæmmer og 
fremmer den gode undervisning i naturfag i Albertslund kommune. 
Denne undersøgelse blev formidlet i en rapport i februar 2014. Den 
nyligt gennemførte undersøgelse skal ses som en status i 2016. 

Den aktuelle undersøgelse har til formål at opnå: 1) kendskab til det 
oplevede læringsudbytte, som knytter sig til deltagelsen i interventioner 
iværksat som led i Naturfag for alle og 2) forståelse for de rammer og 
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vilkår, som i lærernes optik er med til henholdsvis at fremme og hæmme 
mulighederne for at praktisere god undervisning i naturfagene. 
Undersøgelsen afrapporteres i en selvstændig rapport, men hovedtræk 
vil blive formidlet her. 

Undersøgelsen er baseret på kvalitative interviews foretaget med 27 
naturfagslærere, som bredt repræsenterer kommunens fire folkeskoler: 
Herstedøster Skole, Herstedvester Skole, Herstedlund Skole og 
Egelundskolen. Lærerne er udvalgt med henblik på at sikre en bred 
repræsentation af naturfagene, samt en variation i lærernes anciennitet 
og deltagelse i interventioner iværksat som led i Naturfag for alle. 

Undersøgelsen tegner et billede af en række forhold, der fremmer god 
naturfagsundervisning. At arbejde konkret, praktisk- og 
anvendelsesorienteret peger flere lærere på som hensigtsmæssigt. 
Dette begrundes dels almendidaktisk, men også med elevernes 
abstraktionsniveau og udfordringer i forhold til vanskelige fagtermer. 
Det opleves som en stor fordel, hvis naturfagslæreren har eleverne i 
flere fag og/eller har haft klassen tidligere. Det giver oplagt bedre vilkår 
for relationsarbejde, og det bliver lettere at differentiere undervisningen 
samt vedligeholde det nødvendige arbejdsfokus, når elevkendskabet er 
til stede. 

Adspurgt svarer de fleste lærere, at samarbejde med fagkolleger er en 
styrke. Det skaber inspiration til undervisningens tilrettelæggelse og 
gennemførelse at høre, hvordan andre underviser, og hvordan man kan 
lave anderledes forsøg og eksperimenter.

Flere lærere fremhæver, at de sætter stor pris på de mangfoldige 
naturområder omkring skolen. Det lægger op til gå- og cykelture med 
eleverne; især i n/t, geografi og biologi. Skolens geografiske placering 
bliver dermed central. Derudover nævnes det uopfordret, at naturcenter 
Herstedhøje er et stort aktiv, og ansættelsen af Leila Joensson som 
Albertslund Kommunes naturfagskonsulent har været en succes. 
Når lærerne oplever at have adgang til materialer, som de ønsker at 
bruge, så skaber det stor tilfredsstillelse. Flere finder inspiration i 
netbaserede portaler. 

Lærerne har således et billede af den gode naturfagsundervisning, hvor 
eleverne arbejder undersøgende med tilgængeligt og relevant indhold 
og brug af nærområdet. Det opleves dog som vanskeligt at praktisere 
denne praksisnære og undersøgende undervisning i tilstrækkeligt 
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omfang af flere grunde. Især fremhæves den manglende tid. Her menes 
både undervisningstid i klassen, forberedelsestid samt tid til samarbejde 
og opdatering af viden.

Mange lærere oplever det som svært at finde mulighed for at mødes. 
Samarbejdet begrænses; videndeling og udvikling af forløb og planer får 
dermed svære kår. På nogle skoler opleves der at være en 
uhensigtsmæssig opdeling i afdelinger. Det mindsker muligheden for at 
arbejde sammen med fagfæller - og hermed også mulighederne for 
videndeling og progressionstænkning på tværs af årgange. 

Flere lærere beskriver de lavt-præsterende elever som en udfordring. 
Nogle af disse elever har generelle sproglige udfordringer (smalle 
sprogkoder), men i naturfag er det også børn, der ikke har så mange 
primære erfaringer med natur, kultur og tekniske elementer, hvilket er 
genstandsområdet og dermed fundamentet i naturfagene. Andre 
oplever inklusionsudfordringer knyttet til børn med særlige behov.

Det italesættes af flere lærere som en udfordring at styre 
undervisningsrummet - i særdeleshed når der undervises i faglokalet. 
Det er et rum, hvor eleverne kun kommer lejlighedsvist og dermed ikke 
har indarbejdede rutiner for færden i. Tydelige instruktioner er derfor 
afgørende. Særligt når der skal gennemføres forsøg eller arbejdes med 
modeller, synes det centralt, at eleverne er klar over, hvad der skal 
foregå, og hvordan de gør det. Der er fortsat også udfordringer omkring 
selve faglokalerne på alle skoler. Et par skolers faglokaler er på vej og 
faginnovatorerne er i gang med at rydde op, skabe overblik og opdatere 
og supplere (fagenes omfattende) samlinger og artefakter.

Udover hæmmende og fremmende faktorer for god 
naturfagsundervisning blev der i interviewundersøgelsen spurgt til 
oplevelsen af indsatser i Naturfag for alle. Af lærernes besvarelser 
fremgår det tydeligt, at den større kontekst spiller en rolle for, hvilket liv 
de præsenterede indsatser har fået i skolen. De allerfleste lærere 
nævner især skolereformens mange nye elementer som overvældende i 
både omfang og indhold. Tid og personligt overskud synes at være 
afgørende kontekstfaktorer for både deltagelse i indsatser og det 
oplevede læringsudbytte.

Af efteruddannelse er der i projektperioden for Naturfag for alle blevet 
udbudt to diplommoduler i naturfagenes didaktik, to moduler fra 
linjefaget natur/teknik, linjefag i geografi, biologi og fysik/kemi samt 
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undervisningsfag i natur/teknologi. Overordnet udtrykker de deltagende 
naturfagslærere stor tilfredshed med udbyttet. Der gives udtryk for at 
have fået brugbare kompetenceløft, der direkte kvalificerer deres 
undervisning såvel fagligt som didaktisk, hvilket derigennem bidrager til 
at tilrettelægge og gennemføre undervisning med øget læringsudbytte 
til følge.  

En længere række af tiltag i Naturfag for alle har bestået af mindre 
kurser, workshops og aktionsforskningsforløb, der blev afholdt lokalt på 
de respektive skoler eller på tværs i kommunen. Det oplevede 
læringsudbytte varierer en del skolerne imellem. Lærerne på to af 
skolerne har overordnet oplevet disse tiltag som givende, mens lærerne 
på to andre skoler har oplevet læringsudbyttet som mere begrænset. De 
lærere, der ikke oplever tiltagene som udbytterige, forklarer det 
hovedsageligt med baggrund i manglende tid og overskud. Flere lærere 
peger på rækker af initiativer og tiltag, som virker overvældende og 
svære at integrere i en hverdag, der i forvejen kører stærkt og stiller 
mange krav. Der øjnes en vis mættethed af tiltag, men det er særligt 
tiltag, der beskrives som “lynkurser” og “mange skibe i søen”. Sidst men 
ikke mindst savner nogle lærere initiativ på skolerne til at følge op på og 
implementere det lærte.

Hvad der opleves som givende synes i mange tilfælde at være i 
overensstemmelse med, hvad der direkte synes at kunne kvalificere 
lærernes egen undervisning i naturfag, samt tiltag der bidrager med 
viden, som kan bruges til at omsætte krav til handling (eksempelvis 
bruges af FFM, den nye fælles naturfaglige afgangsprøve mm). Tiltag der 
synes for “svævende” kategoriseres som uanvendelige og som 
frustrerende at skulle presse ind i en i forvejen tidspresset hverdag. 

En kursusrække om naturfaglige kompetencer i natur/teknologi, hvor 
lærerne selv gennemgår forløb for senere at kunne bruge disse i egen 
praksis, omtales som både inspirerende og med til at give større 
sikkerhed i egen undervisning. Et andet tiltag har været en 
workshoprække om målstyret undervisning i biologi og geografi. De 
lærere, der oplevede denne workshoprække som udbytterig, forklarer, 
at workshoppen har givet mulighed for at få kompetenceløft på det 
didaktiske felt.

Gennemgående for indsatserne de seneste år har været ønske om mere 
og bedre samarbejde naturfagslærerne imellem. Det øgede samarbejde 
skulle kvalificeres og holdes i hånden af eksterne eksperter. De eksterne 
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facilitatorer og vidensmæssige “fyrtårne” har haft betydning for 
indsatsernes succes. Men på trods af mange gode intentioner, oplever 
lærerne, at der i realiteten ikke er mulighed for tæt samarbejde pga. 
manglende tid. De allerfleste lærere kender til naturfagskonsulenten 
Leila. Hendes funktion omtales yderst positivt og Laila ligeså for sit 
engagement og for sine mange relevante tiltag.

Sammenfattende kan man sige, at naturfagslærerne i 2016 har et billede 
af, hvad god naturfagsundervisning er, men at de savner tid til at 
realisere det. En del af de praksisnære tiltag i Naturfag for alle har været 
brugbare for lærerne, men en del lærere er mætte af nye tiltag og 
ønsker, at tingene bliver fulgt til dørs. 

De kvantitative undersøgelser i Naturfag for alle 2015-2016 
Udover den kvalitative interviewundersøgelse arbejdes der fortsat med 
kvantitative undersøgelser. Undersøgelserne foregår overordnet set ud 
fra tre store sæt af data. Det drejer sig om følgende:

- Data på baggrund af elevsvar fra egenudviklet 
spørgeskemaundersøgelse

- Data på baggrund af Danmarks Statistiks Databaser. Herfra 
adgang til data på eleverne fra de fire skoler i Albertslund – bl.a. 
fra Nationale test og om elevernes baggrund

- Data fra UMV om danske elevers afgangsprøvekarakterer. 
Herudfra er lokaliseret data på eleverne fra de fire skoler i 
Albertslund.

Data fra disse sæt kan kobles undersøgelserne imellem og en lang række 
sammenhænge kan findes og svare på en række spørgsmål. Desuden 
kan vi på baggrund af lærerinterview opstille en række hypoteser, hvoraf 
nogle af svarene kan findes ved at koble data.

Kort om Danmarks Statistik:
Vi har adgang til følgende hoveddata-kilder:

- Nationale test for alle elever i hele landet
- Socioøkonomiske data – uddannelsesniveau på forældre og 

indkomst på forældre og familieniveau.

Nedenstående kan vi bl.a. gøre med de indsamlede og indhentede data:
- Koble elevernes resultater i nationale tests til interesse for 

naturfagene
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- Koble forældrenes uddannelsesniveau med elevernes interesse 
for naturfagene

- Etnicitet koblet med interesse for naturfagene
- Etnicitet koblet med præference for undervisningsformer i 

naturfagene
- Etnicitet koblet med nationale testresultater for naturfagene
- Koblingen mellem lærerens uddannelsesniveau og elevernes 

interesse (særligt biologi og geografi)
- Undersøge om elevernes svar afhænger af det ´der sker i 

undervisningen´ og det, som de selv ´kommer med´ af baggrund, 
interesse og viden´. Fx: Hvilken indflydelse har læreren og 
undervisningen for elevernes interesse? – Disse kan kobles med 
resultater fra bl.a. lærerinterview. 

Med disse enorme mængder af data arbejder vi på at zoome ind på en 
række områder af særlig interesse for den naturfagsundervisning, der 
foregår på skolerne i Albertslund. Analysearbejdet er i gang og 
delanalyserne viser bl.a. følgende:

De elever i Albertslund, der angiver, at de ønsker at tage en 
længerevarende sundhedsuddannelse klarer sig markant dårligere i NT 
end de elever, der angiver at ville tage en kortere sundhedsuddannelse.

Der er en tydelig sammenhæng mellem forældrenes 
uddannelsesbaggrund og elevernes præstationer i Nationale test (8.kl.). 
Dette gælder for alle naturfagene og sammenhængen er, at jo bedre 
uddannede forældrene er, des højere præsterer eleverne (se figur 1).
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Figur 1: Sammenhæng mellem elevpræstationer i Nationale test i 
relation til forældrenes uddannelsesbaggrund. Kategorierne fra 10-70 
følger uddannelseskategorierne fra Danmarks Statistik, hvor 10 er uden 
uddannelse og 70 er forskeruddannelse (ph.d.-niveau).

Forskellen mellem afgangsprøvekaraktererne i biologi, geografi og f/k 
mellem gennemsnittet i DK og eleverne i Albertslund har været stigende 
gennem en årrække, således at eleverne i Albertslund præsterer 
dårligere end eleverne i Danmark i gennemsnit (Se figur 2).
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Figur 2: Figuren viser forskellen mellem afgangsprøvekarakterer (9.kl.) i 
DK som gennemsnit og gennemsnit for albertslundelever. Det ses bl.a., 
at forskellen er blevet større gennem perioden, således at eleverne i 
Albertslund i gennemsnit ligger næsten ét karakterpoint under 
landsgennemsnittet. Bemærk at fysik/kemi er praktisk/mundtlig prøve, 
mens biologi og geografi er skriftlig multiple-choice prøve.

Vi kan i datamaterialet også se, at både sprog og køn har betydning for 
elevernes præstationer. I nedenstående figur er data trukket ud, således 
at man kan se forskellene mellem dansksprogede og ikke-dansksprogede 
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og yderligere opdelt på køn (Se figur 3). 

Figur 3: Figuren viser elevpræstationer i nationale test i Albertslund 
(8.kl.) for de tre naturfag i overbygningen fordelt på de tre naturfag og 
elever opdelt efter køn og sprog. Det ses bl.a., at dansksprogede drenge 
klarer sig bedst og at ikke-dansksprogede piger klarer sig dårligst. 

Det ses bl.a., at der er en særlig udfordring i forhold til de ikke-
dansksprogede piger, og der er muligvis et særligt potentiale i at 
målrette naturfagsundervisningen til dem eller udbrede den type forløb, 
som Joan foretager i fysik/kemi på Herstedlund skole for elever, som har 
brug for ekstra hjælp i 9.kl.. Den type hjælp kan med fordel startes 
allerede i 7. eller 8. kl. og i flere af naturfagene, hvilket sandsynligvis ville 
medføre højere score i Nationale test, som jo ligger i 8.kl.

Ovenstående er blot et lille udsnit af de resultater, som kan trækkes ud 
af datasættene. Ovenstående eksempler inkluderer ikke data fra egen 
survey, hvor resultaterne siger noget om elevernes interesser og 
præferencer inden for naturfagsundervisningen. Disse data kan kobles 
sammen med ovenstående, hvilket vi vil arbejde på i den kommende tid.
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For nærmere uddybning er vedlagt følgende bilag:

Bilag 1 – Rapport alle skoler – egen survey
Bilag 2 – Rapport Egelundskolen – egen survey
Bilag 3 - Rapport HØ – egen survey
Bilag 4 – Rapport HV – egen survey
Bilag 5 – Rapport – HL – egen survey
Bilag 6 – Rapport – sammenligninger, afgangsprøver, Nationale tests og 
egen survey

Beskrivelse af indsatser i skoleåret 2016-2017
Skoleåret 2016-2017 er det 5. år i det samlede projektforløb i Naturfag 
for alle. Indsatserne i strategiperiodens første fire år har i grove træk 
været fokuseret omkring efteruddannelse af undervisere i natur/teknik, 
biologi, geografi og fysik/kemi, opstart af naturfagsteam på skolerne, 
arbejde med implementering af målstyret undervisning, inklusion af 
fagligt marginaliserede elever, ansættelse af en kommunal 
naturfagsvejleder, kurser om Forenklede Fælles Mål i natur/teknologi og 
kollegialt samarbejde om den fællesfaglige naturfagsprøve.

Indsatsen i Naturfag for alle i skoleåret 2016/2017 skal for størstedelen 
handle om den fælles naturfaglige afgangsprøve. Dette ligger i 
forlængelse af biologi-, geografi- og fysik/kemi-lærernes arbejde i 
Naturfag for alle i år og peger frem mod afgangsprøven 2017. Det er et 
stort arbejde at sætte sig ind i forenklede Fælles Mål for naturfagene, 
beskrive temaer med tilhørende problemstillinger, finde øvelser, teori og 
modeller, hvor fagene taler ind i hinanden - og desuden være opdateret 
på ministeriets bekendtgørelse og vejledning til afgangsprøven. For at 
eleverne skal klare prøven godt, må lærerne kunne levere en 
undervisning, hvor fagene finder hinanden i ministeriets udmeldte 
temaer. Det tager tid. Derfor er der planlagt fire fællesdage på 
Herstedhøje for alle naturfagslærere i overbygningen. På dagene vil der 
være skarpt fokus på den fælles naturfagsprøve. Dagene vil være 
arbejdsdage, hvor alle praktiske og indholdsmæssige forhold vil blive 
vendt og lærerne gør hinanden og deres klasser klar til den obligatoriske 
afgangsprøve. Arbejdsdagene er på følgende datoer og alle fra 14.30-
17.30: 23/8-16, 5/10-16, 12/12-16, 9/2-17. Arbejdet forudsætter, at 
lærerne også har tid til at arbejde hjemme på skolen med 
afgangsprøven, da 4X3 timer ikke er tilstrækkeligt. Arbejdet varetages af 
Lone Djernis Olsen og Anders V. Thomsen
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Herudover er der følgende indsatser på de enkelte skoler:

Egelundskolen 
Indskoling: Fra oplevelse og småforsøg til naturfaglige kompetencer. 
Målet er at kvalificere ture ud af skolen og småforsøg, således at 
centrale begreber og naturfaglige metoder kommer tydeligere frem i 
læringsprocessen og elevernes fagsprog dermed knyttes til oplevelser i 
naturen og praktisk arbejde i naturfagslokalerne. 
Arbejdet varetages af Mia Stolberg Olsen.

Herstedvester 
Mellemtrin: Lektionsstudier.
På mellemtrinnet skal der arbejdes med lektionsstudier. Formålet er 
at styrke samarbejdet i fagteamet for faget natur/teknologi. Dette gøres 
med henblik på at styrke fagligheden i natur/teknologi-undervisningen. 
Planen er, at hele fagteamet i fællesskab kommer frem til en 
problemstilling omkring natur/teknologi-undervisningen, som de ønsker 
at arbejde med. Der arbejdes med denne i lektionsstudier, der afprøves 
på en enkelt årgang, hvor hele fagteamet er med.
Dette arbejde varetages af Lisbeth Vive.

Naturvejlederrollen: Sparring af den nye funktion som naturfagsvejleder 
på skolen. Dette varetages af Lisbeth Vive.

Overbygning: Faglig sparring af overbygningens naturfagsteam i deres 
arbejde frem mod afgangsprøven. Dette arbejde varetages af Lone 
Djernis Olsen.

Herstedlund
Mellemtrin: Hvordan kan der arbejdes med fagsproget? Hvordan bliver 
problemstillinger til naturfaglige problemstillinger? 
Målet er at arbejde mere systematisk med elevernes fagsprog i 
naturfagene og opøve kompetence til at udarbejde egne 
problemstillinger med naturfagligt indhold, der kan knyttes til 
samfundsmæssige problemstillinger.
Arbejdet varetages af Leila Joensson.

Herstedøster
Det er aftalt, aa arbejdet med naturfagene koncentreres om den fælles 
afgangsprøve. 
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Mette Fredslund Andersen
Adjunkt, master i naturfagenes didaktik

Direkte: 72487284
Mefa@phmetropol.dk
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