
Nationalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
24. marts 2021 - kl. 10.00 - 12.15



Velkommen! Værter:

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra

Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Desuden lytter nogle af 
vores kolleger og Astras 
nye Forankringschef, 
Maria Volf Lindhardt 
med.

Funktionsbeskrivelser

Naturvidenskabens ABC
- i et koordinatorperspektiv



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



Mødets temaer
1. Dialog, videndeling og sparring om 

rollen som naturvidenskabskoordinator
- herunder guide til funktionsbeskrivelse

2. Naturvidenskabens ABC
- i et koordinatorperspektiv

?



Program
10.00
10.10
10.30
10.35
10.50
10.55
11.05

11.30
11.50
12.00

Velkomst og teknik
Jeres successer og udfordringer (Grupper)
Guide til funktionsbeskrivelser
- Dialog om guiden (Grupper)
- Opsamling på gruppedialog

Pause
Naturvidenskabens ABC 
med en hilsen fra professor Claus Michelsen
- Dialog om ABCen
- Undervisningsforløb til ABCen materiale

Opsamling, evaluering og regionale møder



Jeres successer og 
udfordringer

(Grupper)



Videndeling om rollen som 
naturvidenskabskoordinator
1) Reflekér individuelt i et par minutter med 

udgangspunkt i din 
naturvidenskabskoordinatorfunktion. 
Notér en udfordring og en succes du er 
stødt på i din funktion som 
naturvidenskabskoordinator.

2) Runde i gruppen - én præsenterer, resten 
reflekterer med.

Den yngste i gruppen styrer tiden og 
dialogen. 

1.

Notér hver især jeres 
overvejelser i chatten 
(2-3 min.)

2.

Fælles runde i 
gruppen (ca. 15-17 
min)



Naturvidenskabskoordinatorens 
formål, rammer og opgaver 

- Funktionsbeskrivelser



Spørge- og samtaleguide
- værktøj til naturvidenskabskoordinatoren

Formål: Støtte gymnasier i deres afklaring af rammer 
og opgaver for naturvidenskabskoordinatorfunktionen

https://astra.dk/sites/default/files/spoergeguide_til_udarbejdelse_af_funktionsbeskrivelse_vers1_endelig_udgave.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/spoergeguide_til_udarbejdelse_af_funktionsbeskrivelse_vers1_endelig_udgave.pdf


Uddybende beskrivelse  
- hent inspiration og støtte på Astra.dk

https://astra.dk/Naturvidenskabskoordinatorens-opgaver
https://astra.dk/Naturvidenskabskoordinatorens-opgaver


Spørgsmål til arbejdet med 
spørge- og samtaleguiden
1) Reflekér individuelt i et par minutter med 

udgangspunkt i guiden og nedenstående 
spørgsmål 

- Hvordan ser du, at du kan bruge guiden?
- Synes du, at der skal tilføjes noget til 

guiden?

1) Runde i gruppen - én præsenterer, resten 
reflekterer med.

Den ældste i gruppen styrer tiden og 
dialogen. 

1.

Notér hver især jeres 
overvejelser i chatten 
(2-3 min.)

2.

Fælles runde i 
gruppen (ca. 12 min)



Naturvidenskabens ABC



Naturvidenskabens 
ABC indhold
1.1 Naturvidenskabens rolle i samfundet. 
1.2 Naturvidenskabelig metode og praksis. 

2.1 De 10 vigtigste naturvidenskabelige erkendelser.
2.2 Centrale videnskabspersoner i forhold til erkendelserne. 
2.3 Cases der eksemplificerer, hvor erkendelserne er i spil. 

3.1 Ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål.
3.2 Aktuelle problemstillinger og dilemmaer.

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Naturvidenskabens%20ABC_3.udgave_sep20_web.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Naturvidenskabens%20ABC_3.udgave_sep20_web.pdf


Inspiration
på astra.dk
1. Intro-film

2. Ung dansk forsker 

3. Progressionsbeskrivelse

4. Undervisningsforløb
(Publiceres medio 2021)

https://astra.dk/naturvidenskabens-abc
https://astra.dk/naturvidenskabens-abc
https://astra.dk/naturvidenskabens-abc


Proces og indhold

1. Nu: Se/lyt til interviewet med 
professor Claus Michelsen (13 min.)

2. 11.30: Gå til jeres grupperum og 
tal om ABCen i forhold til jeres rolle 
som naturvidenskabskoordinator

3. 11.50: Gå tilbage i hovedmødet 
og hør om nye undervisningsforløb, 
der skal inspirere til brug af ABCen

https://youtu.be/bUrdycg3_zk
https://astra.dk/sites/default/files/4300_spoergsmal_til_refleksion_for_naturvidenskabskoordinatorens_brug_af_abcen_fsb_18022021_2.pdf
https://astra.dk/sites/default/files/4300_spoergsmal_til_refleksion_for_naturvidenskabskoordinatorens_brug_af_abcen_fsb_18022021_2.pdf


Forslag til proces i grupperne
Tag udgangspunkt i jeres rolle som naturvidenskabskoordinator.
Hent inspiration fra interviewet og de udsendte spørgsmål.

1. Hvordan kan I bruge ABCen i jeres rolle som 
naturvidenskabskoordinator?

2. Hvad kunne I tænke jer at supplere ABCen og det tilhørende 
inspirationsmateriale med? i forhold til jeres opgave som 
naturvidenskabskoordinator?

Tag gerne en runde i gruppen og lad hver enkelt komme til orde.



Velkommen til 
Louise Lund Bækgaard fra 

Astras “ABC-team”



*Det nationale naturfagscenter



*Det nationale naturfagscenter

● Hvilke materialer ligger i støbeskeen
● Elementer og principper i materialerne

Naturvidenskabens ABC 
på astra.dk



*Det nationale naturfagscenter

Fremtidigt 
materiale
● 10 Inspirationsforløb et til 

hver erkendelse (udkommer 
sommeren 2021)

● 1 eksemplarisk forløb til NV 
(udkommer ultimo 2021)

● En introduktionsfilm 
● En forskerfilm 
● Progressionsbeskrivelse
● inspirationsmaterialet

Eksisterende 
materiale

https://youtu.be/1Q1r4-URSCA
https://youtu.be/YX3UbivCW2s
https://astra.dk/progressionsbeskrivelse-til-erkendelse-6
https://astra.dk/sites/default/files/drive-download-20201230t071011z-001/drive-download-20201230T071011Z-001/ABC_A4_Inspirationsmateriale_ERK6_UNG_4s_2020.pdf


*Det nationale naturfagscenter

Elementer og principper 
bag 
undervisningsforløbene 

● undersøgelsesbaseret
● fokus på opfyldelse af 

læreplanerne.
● fokusgrupper, test, udvikling i 

samarbejde med 
skoler/undervisere

● aktiviteter, der kan bruges 
selvstændigt



Opsamling, evaluering og 
regionale møder i 
december 2021

https://forms.gle/kche5QhEHViNbYVz8


Frokost
og Big Bang- 
konference

https://bigbangkonferencen.dk/program/
https://bigbangkonferencen.dk/program/

