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Astra er det nationale naturfagscenter. Vi 
er en selvejende institution inden for den 
offentlige forvaltning, tilknyttet Børne- og 
Undervisningsministeriet.

Astras bestyrelse har i samarbejde med direktionen og med input 
fra nogle medarbejdere udarbejdet en strategi for Astras arbejde i 
perioden 2021 - 2024. Strategien beskriver Astras overordnede vision 
og mission og beskriver herefter Astras faglige ambitioner fordelt på 
fire kerneopgaver.

Der vil i strategiperioden løbende opstå nye udfordringer, der 
skal løses, og som i sagens natur ikke kan beskrives endnu. Til 
at konkretisere Astras strategi på aktivitetsniveau udarbejdes 
Astras årlige årsprogram, der godkendes af børne- og 
undervisningsministeren.

VISION 
Naturvidenskab og teknologi spiller en central rolle i det moderne 
samfund, og indsigt i disse fags indhold og metoder bør derfor være 
en naturlig del af alle børn og unges almendannelse, så de kan 
deltage i samfundet på et oplyst grundlag. 

Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger 
naturvidenskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed 
bidrager til at løse aktuelle problemer og skabe vidensbaserede 
løsninger til gavn for alle.

Astras vision er derfor todelt:
Undervisning i naturfag og naturvidenskab bidrager til alle 
børn og unges almendannelse og motivation til at vælge en 
naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

MÅLGRUPPER OG MISSION
Astras primære arbejdsområde er grundskoler og 
ungdomsuddannelser. Desuden interesserer vi os for overgange fra 
dagtilbud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og 
fra ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Astra arbejder som nationalt naturfagscenter både med det formelle 

Indledning
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uddannelsessystem, herunder undervisere, rammer og viden og 
med de mange interessenter, der deler Astras vision. Astra arbejder 
som nationalt center for en mere koordineret samfundsindsats på 
naturfagsområdet, og vi er i dialog med førende forskere på området 
for at sikre, at det foregår på et oplyst grundlag. Vi er optaget af at 
skabe vedvarende indsatser og støtter derfor kapacitetsopbygning 
både på uddannelsesinstitutioner og i styringskæden.

Astras mission er derfor formuleret således:
Astra samler relevante aktører om at udvikle kvaliteten af og 
rammerne om undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Vores 
arbejde baserer sig altid på opdateret viden og erfaring.

KERNEOPGAVER OG FORANDRINGSTEORI
Astras bestyrelse har med udgangspunkt i lovgivningen defineret 
fire strategiske kerneopgaver frem til 2024. De tre første omhandler 
styrkelse af undervisning i naturfag og naturvidenskab generelt. Den 
fjerde - talentindsatsen - er et særligt prioriteret indsatsområde for 
Astra.

1. Inspirere lærere til at skabe engagerende naturfaglig undervisning 
af høj kvalitet

2. Styrke strategisk forankring og naturfaglige kulturer 

3. Samle og dele kvalitetsviden om undervisning i naturfag og 
naturvidenskabelige fag samt om udviklingsindsatsers virkning

4. Styrke arbejdet med talentfulde elever i naturfag og 
naturvidenskab.

Astra tager i sin strategi udgangspunkt i en række udvalgte 
potentialer for udvikling. Vores viden om disse potentialer er dels 
forskningsbaseret, dels erfaringsbaseret fra mange års arbejde med 
området og fra den løbende dialog med undervisere og interessenter.
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Kerneopgave 1: Inspirere lærere til at skabe 
engagerende naturfaglig/naturvidenskabelig 
undervisning af høj kvalitet

Vision for kerneopgave 1
Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige 
kompetencer som en del af deres almendannelse og at flere vælger 
en naturvidenskabelig uddannelse og karriere. For at nå dette 
mål skal alle lærere1 besidde de relevante kompetencer og have 
mulighed for at indgå i faglige fællesskaber baseret på udvikling og 
videndeling for i sidste instans at kunne gennemføre engagerende 
undervisning af høj kvalitet.

Formålet med de lærerrettede aktiviteter i kerneopgave 1 er at
• inspirere den daglige undervisning gennem vidensformidling og 

direkte aktiviteter
• styrke faglig sammenhæng og samarbejde på langs af 

uddannelseskæden
Astra samarbejder med både grundskole og ungdomsuddannelser 
herunder de tilhørende faglige foreninger, og vil i 2022 tage initiativ til 
et møde med repræsentanter fra disse foreninger.

Nedenfor er de lærerrettede indsatser beskrevet:

Aktivitet Mål for 2022 Uddannelsestrin

1.1. Afholde Big Bang konferencen Mindst 1.600 deltagere
Alle uddannelsestrin er repræsenteret inkl. dagtilbud
Konferencen er et mødested, der skaber dialog mellem uddannelsestrin, bl.a. 
om overgange.

Alle 
uddannelsestrin

1.2. Afvikle Naturvidenskabsfestival 
2022, herunder uddele bevillinger til 
80-100 ansøgninger fra festivalpuljen 
samt udarbejde nye eksperimenter på 
testoteket.dk

Deltagelse: 35% af landets grundskoler, 50% af landets gymnasiale 
ungdomsuddannelser, et øget antal erhvervsrettede ungdomsuddannelser 
samt et antal dagtilbud
Festivallen skaber anledninger for samarbejde mellem ungdomsuddannelse 
og grundskole og bidrager dermed til bedre overgang mellem uddannelsestrin

Alle 
uddannelsestrin

1.3. Arbejde for at remediere 
naturfagsdidaktik fra forskning til 
praksis

Udarbejdelse af fondsansøgning til remediering af forskningsartikler
Udarbejdelse af formelt samarbejde med partnere i Norge, Sverige og Finland

Alle 
uddannelsestrin

1.4. Engineering i skolen samt Ultra:bit Understøtte forankring af engineering i skolen i seks kompetenceudviklede 
kommuner
Formidle Ultra:bit gennem samarbejde med Astras aktiviteter

Grundskole

1.5. Afslutte Masseeksperiment fra 
2021 og forberede Masseeksperiment 
til afvikling primo 2023, herunder 
undervisningsmaterialer.

Udsende forskningsrapport vedr. Masseeksperiment 2021 samt tilhørende 
pressearbejde
Forberede Masseeksperiment 2023 samt yderligere fondsansøgninger dertil

Alle 
uddannelsestrin

1.6. Udarbejde materialer til Andreas 
Mogensens næste rummission 

Etablere formelle samarbejder om 1-3 fyrtårnsprojekter med relevante partnere 
og søge finansiering
Deltage i nationale koordineringsgruppe

Alle 
uddannelsestrin

1.7. Formidle kendskab til 
Naturvidenskabens ABC og udvikle 
nye undervisningsmaterialer og 
aktiviteter hertil

Arbejde med den videre formidling af Naturvidenskabens ABC på flere 
niveauer, fx kommunalt, institutionelt, mv. 
Formidle hvordan progressionsbeskrivelserne kan bidrage til en rød tråd i 
naturfagsundervisningen for eleverne og dermed bedre overgange mellem 
uddannelsestrin.
Videreudvikle webuniverset om Naturvidenskabens ABC med nye materialer 
fra Astra og henvisning til materialer fra andre aktører. 
Udvikle og formidle nye undervisningsforløb, inspirationsforløb samt aktiviteter 
til aktivitetsbank.

Alle 
uddannelsestrin

1.8. Formidle kendskab til EMU-univers 
om verdensmål

Indgå samarbejde med STUK om at udarbejde 2-3 artikler om organisering af 
verdensmålundervisning
I samarbejde med VILLUM Fonden arrangere Søborgmøde om undervisning i 
bæredygtighed og verdensmål.
Formidle kendskab til EMU-universet gennem vores kommunikationskanaler.

Alle 
uddannelsestrin

Astras indsatser i 2022

1 Dette omfatter også 
pædagoger i grundskolen i 
det omfang de er involveret i 
naturfagsundervisning.
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Kerneopgave 2: Understøtte strategisk forankring og 
naturfaglige/naturvidenskabelige kulturer

Vision for kerneopgave 2
Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kom-
petencer som en del af deres almendannelse, og at flere vælger en 
naturvidenskabelig uddannelse og karriere. Derfor vil Astra styrke et 
systematisk samarbejde på alle niveauer om udvikling og forankring 
af naturfaglige og naturvidenskabelige kulturer.

Formålet med forankringsaktiviteter i kerneopgave 2 er at
• kapacitetsopbygge kommuner og uddannelsesinstitutioner inden 

for strategisk naturfagsudvikling
• styrke netværksdannelse mellem ressourcepersoner på de enkelte 

niveauer i uddannelseskæden

Aktivitet Mål for 2022 Uddannelsestrin

2.1. Drive netværk for kom-
munale naturfagskoordina-
torer

Koordinere to regionale netværksmøder i hver af landets fem regioner for region-
ale og kommunale naturfagskoordinatorer, koordinere og facilitere ét nationalt 
netværksmøde samt ét videndelingstræf.

Grundskole

2.2. Understøtte kapacitet-
sopbygning i kommuner

Afholde mindst 60 kompassamtaler med kommuner Primært grundskole

2.3. Drive netværk for naturf-
agsvejledere og ressourcep-
ersoner

Koordinere og facilitere ét nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere og 
mindst ét møde for den eksterne sparringsgruppe

Grundskole

2.4. Drive netværk for naturv-
idenskabskoordinatorer på 
gymnasiale ungdomsuddan-
nelser

Koordinere og facilitere fem regionale netværksmøder og ét nationalt møde for 
naturvidenskabskoordinatorer.
Etablere en ekstern sparringsgruppe for den gymnasiale netværksindsats. 

Gymnasiale 
ungdomsuddannelser

2.5. Drive netværk for 
ressourcepersoner på 
erhvervsrettede ungdomsud-
dannelser

Koordinere og facilitere to temadage samt ét netværksmøde for EUD-STEM under-
visere nationalt. 
Udsende 1-2 nationale netværksbreve til alle deltagere i netværket.
Samarbejde med Københavns Professionshøjskole om indhold i udbud af STEM-
modul til den pædagogiske diplomuddannelse for erhvervsskolelærere.
Afholdelse af to møder i den etablerede sparringsgruppe vedr. netværket for 
naturvidenskabelige ressourcepersoner inkl. en minianalyse af deltagerprofiler.

Erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser

2.6. Indgå i samarbejdet om 
implementering af efter- og 
videreuddannelse i regi af 
Naturfagsakademiet (NAFA)

Indgå i arbejdsgruppe med særligt fokus på at udvikle og afprøve modeller for 
implementering af videre- og efteruddannelse i kommuner.

Grundskole

2.7. Fortsætte arbejdet med 
UdviklingsRum 2020-22 mhp 
udvikling af naturfaglige 
indsatser

Afholde to workshops i Udviklingsrum 2020-22 med deltagelse af mindst 10 kom-
muner på tværs af landet.

Grundskole

2.8. Udarbejde evaluering-
skoncept

Udarbejde i samarbejde med en ekstern forskningspartner koncept til evaluering 
af netværksdeltagelse samt sikre ekstern finansiering.

Grundskole/
ungdomsuddannelser

2.9. Understøtte og styrke 
indsats på EUD-området

Sammen med en eller flere eksterne partnere iværksætte undersøgelse af barrier-
er og muligheder inden for STEM-området på eud-uddannelser
Formidle resultater til relevante målgrupper gennem bl.a. konferencer, herunder 
Big Bang samt artikler.

Erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser

Astras indsatser i 2022
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Kerneopgave 3: Samle og formidle viden om 
naturfagsområdet og om naturfagsindsatsers 
virkning

Vision for kerneopgave 3
Astras vision er, at elever udvikler stærke naturfaglige kompetencer 
som en del af deres almendannelse og at flere vælger en naturviden-
skabelig eller teknisk uddannelse og karriere. Vidensgrundlaget for 
fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab 
styrkes gennem kontinuerlig udvikling og indsamling af kvalitetsviden 
samt gennem videndeling. Udviklingsindsatser koordineres og evalue-
res med henblik på varig kapacitetsopbygning, og der videndeles om 
resultater og erfaringer.

Formålet med vidensaktiviteterne i kerneopgave 3 er at
• opsøge og formidle relevant viden inden for naturfagsdidaktik
• rådgive og evaluere udviklingsprojekter mhp vidensopsamling

Aktivitet Mål for 2022 Uddannelsestrin

3.1. Videreudvikle Astras 
vidensformidling på astra.dk 
og gennem nyhedsbreve

10 nyhedsbreve
andre indikatorer fra brug, klik mm.
Nye indgange på astra.dk

Alle uddannelsestrin

3.2. Rådgive udviklingspro-
jekter og fonde

20 projekthenvendelser til Astra, som resulterer i konkret feedback til projek-
tet ift. formål, mål, leverancer og formidling af resultater. 
Astras projektdatabase er opdateret med 400 projekter og giver overblik 
over igangværende samt nyligt afsluttede projekter inden for naturfagsområ-
det for dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelser samt læreruddannelser.

Alle uddannelsestrin

3.3. Evaluere naturfagspro-
jekter i Naturfagenes Evalu-
erings- og UdviklingsCenter 
(NEUC)

NEUC har 22 igangværende evalueringer, hvoraf 5 afsluttes i 2022.  Evaluer-
ingsrapporterne formidles på neuc.dk.

Alle uddannelsestrin

3.4. Bidrage til at udvikle og 
formidle viden om danske 
elevers science kapital gen-
nem SCOPE projektet

Kommunikere om SCOPE projektets formål, udvikling af måleredskab og re-
sultater til lærere, ressourcepersoner og ledelser samt til øvrige interessenter 
på naturfagsområdet.

Alle uddannelsestrin

Astras indsatser i 2022
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Kerneopgave 4: Styrke arbejdet med talentfulde 
elever i naturfag og naturvidenskab

Vision for kerneopgave 4
Astras vision er, at elever udvikler stærke naturvidenskabelige kom-
petencer som en del af deres almendannelse, og at flere vælger en 
naturvidenskabelig uddannelse og karriere. Ligesom skolens øvrige 
elever, skal de naturfaglige og naturvidenskabelige talenter også 
udfordres fagligt til at udnytte deres potentiale og indgå i udviklende 
sociale fællesskaber for at styrke deres trivsel. Indsatsen for talenter-
ne sigter desuden mod at bidrage til at styrke den faglige udvikling 
generelt i klasserne og på skolen som helhed samt at inspirere flere 
unge til at vælge naturvidenskabelige eller tekniske fag og karrierer. 
Både på uddannelsesinstitutions-, kommunalt og nationalt niveau skal 
der udvikles en talentkultur, hvor det er prioriteret at sætte fokus på 
de talentfulde elever inden for naturfag i grundskolen og de naturvi-
denskabelige fag i gymnasiet. 

En særlig indsats for de talentfulde elever i naturfag og naturviden-
skab prioriteres forskelligt i grundskolen og på gymnasiale uddannel-
ser og varierer desuden mellem institutionerne. De talentfulde elever 
oplever derfor ulige vilkår for deres talentudvikling. Udfordringerne 
med at styrke talentarbejde og kultur findes på flere planer, som er 
specificerede herunder.

Formålet med talentaktiviteterne i kerneopgave 4 er at
• inspirere og anerkende de dygtigste elever
• kapacitetsopbygge lærere, institutioner og kommuner til at arbejde 

med talent

Aktivitet Mål for 2022 Uddannelsestrin

4.1. Gennemføre camps på Mærsk 
Mc-Kinney Møller videncenteret for 
talentfulde elever i både grundsko-
le og på gymnasiale ungdomsud-
dannelser

Afholdelse af min. 70 naturfaglige og naturvidenskabelige camps for 
elever fra udskoling og gymnasier, hvor evalueringer og dialog med kon-
taktlærere viser høj elevtilfredshed med det faglige indhold på camps.

Grundskole
Gymnasiale 
ungdomsuddannelser

4,2, Afholde Unge Forskere-konkur-
rencen, inkl. fem semifinaler og 
national finale samt udstillingen 
Science Expo

Deltagelse af 200 grundskoleprojekter, 
100 gymnasieelever fra hele landet samt
1000 bidrag til konkurrencen “Min vildeste idé”.
Alle indsendte projekter får skriftlig feedback fra juryen.

Grundskole
Gymnasiale 
ungdomsuddannelser

4.3. Uddanne talentvejledere i 
grundskoler og gymnasier

Der er optaget 12 talentvejledere fra grundskolen som i 2022 har gen-
nemført 1. modul. 
15 talentvejledere på gymnasieniveau er uddannet i 2022. 

Grundskole
Gymnasiale 
ungdomsuddannelser

4.4. Understøtte kommuners strate-
giske talentarbejde

15 kommuner arbejder strategisk med talentudvikling på skoler.
Astra understøtter dialog og sparring om talentudvikling og talentkultur 
på skoler og i kommuner i samspil med øvrige kommunale indsatser, i det 
omfang de er interesserede i en strategisk talentudvikling. 

Primært grundskole

Astras indsatser i 2022
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Oplysninger om tilskud og gaver mv.

Astra budgetterer i 2022 med i alt kr. 33.483.429 i tilskud og sponso-
rater fra private fonde og virksomheder, enten som direkte bevillinger 
til Astra eller gennem deltagelse i projektkonsortier. I overensstem-
melse med § 9 i Lov om nationalt naturfagscenter ses nedenfor en 
oversigt over Astras tilskudsfinansierede aktiviteter i 2022.

Beløb* Formål/beskrivelse**

150.000 ASTRAs evalueringsindsats

4.750.000 Big Bang

221.830 Engineering i skolen - fase 2

122.000 ESERO - fase 2

2.254.337 Fremtidens Science Talenter

800.000 Lundbeck Talent

3.102.308* Masseeksperimentet

489.742 NAFA

5.400.000* Naturvidenskabsfestivalen

650.000 Sammen skaber vi fremtidens skole

500.000 Science Talent aktiviteter

300.000 Science Talent Bootcamp

308.645 Science Talent Forsker

914.452 Science Talent Matematik

1.373.044 Science Talenter i Grundskolen

114.660 SCOPE

78.635 Udvikling projektdatabase

742.776 Ultra:bit 3.0

9.611.000* Unge Forskere

1.600.000 Videnscenter bygningsopdatering

33.483.429  

Fonde Formål/beskrivelse**

Fonde 15. juli Fonden, A.P. Møller Fonden, Augustinus Fonden, Carlsbergs Mindelegat, Industriens Fond, 
GN Store Nord Fonden, Hempelfonden, Knud Højgaards Fond, LEO Fondet, Lundbeckfonden, 
Novo Nordisk Fonden, Otto Bruuns Fond, Poul Due Jensen Fonden, Realdania, Reinholdt Jorcks 
Fond, Siemensfonden, Thomas B. Thriges Fond, Villum Fonden, William Demant Fonden, Aage V. 
Jensen Naturfond.

Institutioner mv. Aalborg Universitet, Danmarks Radio; Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Profession-
shøjskole, Københavns Universitet, Naturvidenskabernes Hus, Roskilde Universitet, Syddansk 
Universitet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisnings- og Forskningsministeriet, VIVE.

Virksomheder Coloplast, COWI, Dansk Magisterforening, Engineer-the-Future, Haldor Topsøe, FLS, NIRAS, 
Stibo.

Oplysninger om tilskud og gaver mv.

**Astra modtager tilskud mv. fra følgende

*Tilskuddet eller dele af tilskuddet er endnu ikke (februar 2022) bekræftet af tilskudsgiver.
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