
Regionalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
17. december 2021, kl. 10 - 12



Velkommen!

Værter
Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

        



Mødeteknik i Meet
?

                        Adgang til chat

            Indstillinger

       Ræk hånden i vejret

 Tænd/Sluk mikrofon

● Brug headset

● Sluk mikrofon

● Undgå 
diskussion i 
chatten



1. En model for samtale om gymnasiets 
naturfaglige kultur 

2. Fælles læring fra nye undervisningsforløb, 
undervisningsmaterialer og didaktik

3. Fremme og kvalificering af unges valg af 
naturvidenskab i gymnasiet

Mødets temaer



*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
Primært at styrke de naturvidenskabelige underviseres fagdidaktiske 
kompetencer gennem udvikling af stærke læringsfællesskaber - i og 
mellem fag (kultur).  

Sekundært at arbejde for en god overgang fra grundskole til 
gymnasium.

Og endelig at sikre et godt samarbejde med gymnasiets omverden i 
form af bl.a. kommune, eksterne læringsmiljøer og virksomheder.

175 naturvidenskabs-
koordinatorer 

147 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

For de kommunale og regionale naturfagskoordinatorer samt naturvidenskabskoordinatorer på gymnasierne 
findes der offentlige lister med kontaktoplysninger på www.astra.dk

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


*Det nationale naturfagscenter

Regionale konsulenter
Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden



En hilsen fra 
Region Hovedstaden



Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Fremtidens STEM kompetencer i Region 
Hovedstaden

9



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

Fremtidens STEM kompetencer i Hovedstadsområdet 2020 
- 2023
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Flere skal vælge en 
STEM uddannelse

Flere faglærte med 
STEM kompetencer

Flere kvinder i STEM

Udækket behov på 
17.000 personer med 
STEM kompetencer

Generel mangel på 
32.500 faglærte

Generelt mangel på 
kvinder i 

STEM-fagene



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

STEM og gymnasier

11

Grundskolen: Flere 
unge skal vælge en 
naturvidenskabelige 
studieretning på 
gymnasierne

Gymnasiet:
Skabe interesse for 
STEM-fag
Fastholde 
interessen for 
STEM-fag

Uddannelser:
Flere skal vælge en 
STEM-relateret 
videregående  
uddannelse eller en 
STEM-relateret 
faglært uddannelse

Tværgående indsats: Flere kvinder i STEM



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

Bæredygtighed og grønne kompetencer

12

Kompetencer 
til den grønne 

omstilling Grøn dannelse



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

18 projekter med mere end 15 gymnasiale uddannelser og 4 
erhvervsuddannelser

13

• Girls Day in Science – NEXT og Naturvidenskabernes Hus

• Engineering i gymnasiet – Virum Gymnasium, Hvidovre Gymnasium, Aurehøj Gymnasium, Herlev 
Gymnasium og Engineer the Future

• Gastro Lab – Hotel og Restaurantskolen

• DanmarksMakerskabet – Frederikssund Gymnasium

• Bæredygtighedsfestival – Egedal Gymnasium

• Efterslægtens Klimaambassadører/Klimaklassen – HF-Centret Efterslægten 

• Book en ekspert til ungdomsuddannelserne – Gefion Gymnasium og Engineer the Future

• Life Science Tekcases: Problembaserede life science forløb i samarbejde med virksomheder – Høje-Taastrup 
Gymnasium, Hvidovre Gymnasium, Naturvidenskabernes Hus

• Innovation og Bæredygtighed life science undervisning – Nærum Gymnasium, Egedal Gymnasium, Fonden 
for Entreprenørskab



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

Formalia

14

• 4 mio. kr. om året 2020 – 2023

• Støtte kan kun udbetales til ungdomsuddannelsesinstitutioner, men gerne i 
samarbejde med organisationer

• Næste annoncering marts 2022

• Informationsmøder i marts/april – videre info følger

• Kontakt os hvis I har en idé ☺ 



Region Hovedstaden
Center for Regional Udvikling

Astra 17. december 2021 Nina Bjerre Toft

Kontakt

15

Har I en idé til et projekt, så kontakt os på nina.bjerre.toft@regionh.dk eller 
telefon 91 16 68 47

mailto:nina.bjerre.toft@regionh.dk


Nyt fra Fagkonsulenten 

Børne- og 
Undervisningsministeriet 



FIP-kurser: 
Biologi: 19/1 (vest), 20/1 (øst) 
Biotek: 2/2 (vest),9/2 (øst)
Fysik: 19/1 (vest) og 20/1(øst)
(Natur)geografi: 9/3(vest), 18/3 
Geovidenskab: 3/2 (Rosborg)
Kemi: 9/3 (vest) 16/3 (øst), HTX
Astronomi: 6/1-22 (Odense)
Tilmelding: https://www.gl.org

https://www.gl.org/GLE/Sider/FIP-kurser-tilmelding.aspx


Fagkonsulenter: 
Biologi, NF: Ole Fristed Kunnerup
Kemi, NF: Mette Malmqvist
Biotek: Ole og Mette
Geofagene, NF og NV: Niels Vinther 
Fysik, Astronomi: Thomas B Kristensen
Geovidenskab: Thomas og Niels
Informatik: Kathrine Madsen



Fagkonsulenter: 
Matematik (stx, hf): Kim Bertelsen
Matematik (hhx, htx): Dennis Meng Vestergård
Teknologi: Pernille Kaltoft
Teknik, statik og styrkelære: Bjørn Rene Hansen

Alle fagkonsulenterne: 
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/u
ndervisning-og-laeringsmiljoe/fagkonsulenter-pa
a-de-gymnasiale-uddannelser



Fagkonsulenternes opgaver: 

● Henvendelser
● Udvikling
● Eksamen 
● Projekter
● Styredokumenter
● Kvalitetssikring



Model for 
samtale om 
gymnasiets 
naturfaglige 
kultur



*Det nationale naturfagscenter

ABC..

 ?    !

Konventionelle 
handlinger

Forventninger

Værdier

Normer

Hvad er 
naturfaglig 
kultur?

“de normer, 
værdier, 
overbevisninger, 
forventninger og 
konventionelle 
handlinger som 
præger de aktører 
der beskæftiger 
sig med 
naturfagene..” 
(Sølberg, 2006).



Hvorfor er den naturfaglige kultur vigtig 
for udviklingen af undervisningen?
Med lokal naturfaglig kultur menes alle de forhold på skolen, som påvirker lærernes valg og prioriteringer i 
forhold til realiseringen af undervisningen. Jan Sølberg har følgende definition af den naturfaglige kultur:

Den lokale naturfaglige kultur på skolen kan betragtes som konturerne i et landskab som udgør hhv. 
forhindringer og muligheder for at træffe bestemte valg i forhold til realiseringen af naturfagsundervisningen 
på skolen. Landskabets konturer påvirker den enkeltes valg og gør nogle veje nemmere at bevæge sig ad end 
andre. Selvom kulturen ikke i sig selv styrer hvilken vej den enkelte vælger at gå – det vil afhænge af 
personens evner, forudsætninger, overskud og ønsker – så vil den altid spille ind i den enkeltes valg. Med sine 
valg bidrager den enkelte til den naturfaglige praksis på skolen, og jo mere disse valg stemmer overens med 
den lokale naturfaglige kultur, desto nemmere vil vejen være, og des mindre vil valget påvirke den herskende 
kultur. Omvendt kan ukonventionelle valg være med til at forme nye veje i landskabet. På denne måde 
hænger den naturfaglige praksis og den lokale naturfaglige kultur uløseligt sammen, idet den enkelte påvirkes 
af kulturen men samtidig er med til at fastholde eller udvikle den.
                                                                                                                        Jan Sølberg MONA 2006 - 1



Hvordan udvikler kulturen sig?  

Jan Sølberg august 2021, nationalt naturfagsvejledermøde 

Faglige foreninger*Samarbejde med 
grundskoler

*Samarbejde med 
virksomheder

*Tilføjet af Astra



Hvor lang tid ta’r det?

3-5 år



Samtalemodellen (Udkast)

Jan Sølberg august 2021, nationalt naturfagsvejledermøde 

AfklaringHandling



Hvem er I?
Baggrund
● Hvilke kompetencer (uddannelse og erfaring) har I 

som individer og som gruppe?
● Hvad er jeres forventninger til opgaven som 

naturvidenskabskoordinator?

Nutid
● Hvad kendetegner jeres virke på skolerne?
● Hvad er jeres stærke og svage sider?
● Hvad er I optagede af i forhold til jeres kolleger?

Fremtid
● Hvad drømmer I om at gøre i jeres funktion som 

naturvidenskabskoordinator?
● Hvilke kompetencer savner I?

Prøv de generiske (let tilpassede) 

spørgsmål - og her i jeres egenskab 

af naturvidenskabskoordinator!



Erkendelser og refleksion
Hvis I skulle bruge modellen sammen med jeres 
kolleger med fokus på undervisningen i de 
naturvidenskabelige fag…

● Hvad kan samtalen tilføre et kollegialt samarbejde?

● Hvad kræves der, for at få den bedst mulige samtale?

● Hvad skal der til for at samtalen bidrager til udviklingen 
af jeres og jeres kollegers undervisning?



Fremme og kvalificering af 
unges valg af 

naturvidenskab i 
gymnasiet



Indhold

● Et eksempel fra Hvidovre Gymnasium & HF 

● Fremtidigt arbejde med temaet

Agenda
1….
2…
3..



Fremme og kvalificering af 
unges valg af naturvidenskab 
på værtsgymnasiet
Vi har stillet følgende spørgsmål:

● Hvad gør I for at motivere de unge til at vælge naturvidenskabelige fag 
og studieretninger på jeres gymnasium? 
- Både før og efter at de er startet på gymnasiet

● Hvordan forsøger I at kvalificere de unges valg af naturvidenskabeligt 
indhold i deres gymnasiale uddannelse?
- Både for naturvidenskabelige, sproglige og samfundsfaglige elever



Hvordan kan vi i netværket 
arbejde videre med 

“Fremme og kvalificering af 
elevernes valg af 

naturvidenskab i deres 
gymnasiale uddannelse”?



Erfaringer og ideer 
fra 16 gymnasier

● Gode overgange 
fra Grundskole til Gymnasium

● En særlig indsats omkring grundforløbet
● Studieretningspræsentationer
● God undervisning
● Naturfaglige kampagner, konkurrencer 

og events
● Frivillige naturvidenskabsaktiviteter
● Rollemodeller
● Besøg på virksomheder 

og videregående uddannelser
● Personlige samtaler ml. lærer og elev

Følg linket HER til den samlede oversigt.

Blandt andet...

https://astra.dk/sites/default/files/3233_inspiration_fra_naturvidenskabskoordinatorerne_version_18062021.pdf


Næste møde er
Nationalt netværksmøde 
onsdag den 6. april 2022

-
Og I skulle have modtaget 

en invitation!



Evaluering
https://forms.gle/hkAzPkc7sq8ZMkyj7 

https://forms.gle/hkAzPkc7sq8ZMkyj7

