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I dag skal vi ...

12.30 – 12.35 Introduktion til projektet 

12.35 – 12.45 Præsentation af vidensnotatet v/lektor Jan Alexis Nielsen, IND

12.45 – 13.00 Diskussion: Hvilke tanker gør I jer om, hvordan den fremlagte viden kan 
omsættes til praksis?

13.00 – 13.10 Præsentation af udviklingsværktøjet

13.10 – 13.45 Gruppedrøftelser: Hvordan kan I sætte udviklingsværktøjet i spil på jeres skoler?

 13.45 – 14.00 Afrunding: Hvad går I hjem og gør?



Introduktion til projektet



Formålet med udviklingsprojektet

En af målsætningerne i den nationale naturvidenskabsstrategi (marts 2018) er 

• at flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i grundskolen og vælge 
naturvidenskabelige gymnasiefag

• at flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag



Notat og redskaber

I projektet Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen i gymnasieskolen er der 
udviklet:

• et vidensnotat 

• et udviklingsværktøj

• to eksemplariske undervisningsforløb (hf og stx)

• I vidensnotatet formidles forskningsbaseret viden om de potentialer og udfordringer, som 
gymnasielæreren og eleverne kan møde

• Udviklingsværktøjet og de eksemplariske undervisningsforløb understøtter et samarbejde i faglige 
praksisfællesskaber på skolen om inddragelsen af samfundsrelevante problemstillinger i undervisningen



Om redskaberne

• Formålet med udviklingsværktøjet
er at give undervisere en overskuelig 
og velstruktureret ramme for at 
reflektere over egen praksis med 
henblik på at igangsætte en 
udviklingsproces (nyudvikling – 
videreudvikling)

• Formålet med det eksemplariske 
undervisningsforløb er at give 
undervisere inspiration til forløb, der 
kan gennemføres på tværs af de 
naturvidenskabelige fag, samt 
inspiration til hvordan undervisere 
meningsfuldt og håndterbart kan 
arbejde sammen på tværs af de 
naturvidenskabelige fag med 
samfundsrelevante problemstillinger



Præsentation af vidensnotatet



Videohilsen fra lektor Jan Alexis Nielsen, 
Institut for Naturfagenes Didaktik,
Københavns Universitet

https://youtu.be/366Wi5BSjL0


Diskussion

• Hvad er jeres umiddelbare respons?

• Hvilke tanker gør I jer om, hvordan den fremlagte viden kan omsættes til 
praksis?

• Har I erfaringer med at arbejde med samfundsrelevante problemstillinger i jeres 
undervsining?



Præsentation af udviklingsværktøjet



Formål og målgruppe

• Formålet med udviklingsværktøjet er at give naturvidenskabskoordinatorer – og lærere i de 
naturvidenskabelige fag generelt – et værktøj, som de kan anvende, når der skal reflekteres over 
egen praksis med henblik på at igangsætte en udviklingsproces i deres lokale, faglige 
praksisfællesskab. 

• Udviklingsværktøjet er primært en hjælp til naturvidenskabskoordinatoren, når fagteamet 
beslutter at gennemføre en fælles didaktisk udviklingsproces, der sigter på at styrke inddragelsen 
af samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisningen. 



Fokus og indhold

Udviklingsværktøj har følgende indholdsmæssige fokuspunkter: 

• Hvad er samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag?

• Hvordan kan undervisningsforløb, der inddrager samfundsrelevante problemstillinger, planlægges?

• Hvordan kan læreren evaluere elevernes udbytte i undervisningsforløb, hvor samfundsrelevante 
problemstillinger inddrages?

• Hvordan kan lærerteamet kvalificere deres arbejde med samfundsrelevante problemstillinger i 
naturvidenskabsundervisningen?



Undervisningens karakteristika 

Undervisning med inddragelse af samfundsrelevante problemstillinger er karakteriseret ved: 

∙ Eleverne lærer i, om og med naturvidenskab 

∙ Undervisningen er demokratiforberedende 

∙ Undervisningen er autentisk og anvendelsesorienteret 

∙ Eleverne skal håndtere flertydige værdier, principper og informationer fra forskellige kilder 

∙ Eleverne skal bruge deres fag for at træffe beslutninger om problemstillingen gennem afvejning 
af faktorer, som kan være krævende at sammenholde. 
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Hvordan kan teamet hjælpe hinanden?

Aktionslæring som tilgang 
til:
• At fastholde fokus på den enkeltes og 

teamets mål og udvikling

• At vælge aktuelle temaer og opgaver at 
arbejde med og give hinanden sparring 
på 

• At danne vaner med at inddrage 
hinanden i at drøfte, hvordan konkrete 
udfordringer kan gribes an i 
undervisningen

• At få kendskab til hinandens praksis



Gruppedrøftelser



Gruppedrøftelse

• Hvordan kan I som koordinatorer understøtte inddragelse af samfundsrelevante 
problemstillinger?

• Hvordan kan I overkomme eventuelle barrierer, der måtte være (se eksempler i 
figuren på næste side)?

• Hvilke nye muligheder tilfører de samfundsrelevante problemstillinger 
undervisningen?



Mulige barrierer

(Nielsen & Evagorou, in preparation)



Hvad er jeres umiddelbare tanker i forhold til, hvad I som 
koordinatorer skal gå hjem og gøre?

• Skriv tre punkter ned



Afrunding



Afsluttende refleksioner

• Kræver arbejdet med samfundsrelevante problemstillinger noget særligt?
• Fx ledelsesopbakning

• Fx skemalægning

• Fx …


