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Astra strategi 2021-24

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

Astras formål er beskrevet i lov om nationalt naturfagscenter (lov nr. 
1320 af 27.11. 2018): 

• Centeret har til formål at styrke kvaliteten af undervisning i naturfag 
og naturvidenskab samt at fremme interessen for og rekrutteringen 
til uddannelse og beskæftigelse inden for naturvidenskab

• Centeret skal desuden bidrage til at styrke vidensgrundlaget for 
fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab. 

I bemærkningerne til loven præciseres desuden, at centeret skal 
have fokus på børn og unges dannelse samt styrke talentudvikling og 
netværksdannelser:

• Centeret vil derfor fortsat skulle have en understøttende rolle i 
forhold til at fremme naturvidenskab som en del af børn og unges 
dannelse samt styrke talentudviklingen

• Centeret skal understøtte netværksdannelser, arbejde på at styrke 
netværk og understøtte relevant videndeling med det mål at 
styrke elevers læring og faglige niveau samt skolers udvikling af 
undervisning.

Astras bestyrelse har i samarbejde med direktion og medarbejdere 
udarbejdet en strategi for Astras arbejde i perioden 2021 - 2025. 
Strategien beskriver Astras overordnede vision og mission samt 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. Disse vil blive 
indarbejdet i Astras årsprogram og i den mål- og resultatplan, som 
Astra hvert år aftaler med Børne- og Undervisningsministeriet.

Om Astra
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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 natur-
videnskabelig eller teknisk uddannelse og karriere.

Målgrupper og mission
Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdoms-
uddannelser. Desuden interesserer vi os for overgangen fra dagtil-
bud til indskolingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra 
ungdomsuddannelser til videregående uddannelser.

Astra arbejder som nationalt naturfagscenter både med det formelle 
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 
naturfags-området, 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 for undervisningen i naturfag og naturvidenskab. Vores 
arbejde baserer sig altid på opdateret viden og erfaring.



God naturfagsundervisning
Astras anbefalinger til undervisning i naturfagene i grundskolen 
samt i de naturvidenskabelige fag på gymnasiale uddannelser og 
på erhvervsuddannelsernes grundforløb1

Astra arbejder for at fremme undervisning i naturfag og naturvidenskabelige 
fag, som bidrager til, at børn og unge udvikler deres naturfaglige kompetence 
og er motiverede for at beskæftige sig med naturvidenskab.

Når børn og unge udvikler deres naturfaglige kompetencer, sker det bl.a. 
gennem meningsfuld, relevant og motiverende undervisning i naturvidenskab 
og naturfag. I undervisningen oplever eleverne at være en del af et socialt 
og fagligt fællesskab med mulighed for selvbestemmelse og passende faglig 
udfordring.

I Astra forstås god undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag 
således:

• Undervisningen i naturfag og i de naturvidenskabelige fag har til formål 
at understøtte elevernes udvikling af naturfaglig kompetence. For at opnå 
dette skal eleverne sættes i komplekse situationer, der bl.a. rummer forskel-
ligt fagligt og tværfagligt indhold, forskellige arbejdsformer og forskellige 
undervisningsmetoder.

• Eleverne oplever en undervisning, der er varieret, hvad angår indhold, 
organisering og deltagelsesformer. Det kan bl.a. gøres ved, at lærerne 
tilrettelægger undervisning med udgangspunkt i elevernes forudsætninger, 
hvor der er samspil mellem indholdsområder i det enkelte fag, hvor der 
er forskellige frihedsgrader i forskellige forløb, hvor der er sammenhæng 
mellem fagopdelt og tværfaglig undervisning, hvor undervisningen veksler 
mellem at foregå på skolen og i samspil med omverdenen, og hvor der 
veksles mellem praktisk undersøgende laboratorie- og feltarbejde.

• Eleverne oplever, at undervisningens indhold tager udgangspunkt i auten-
tiske og relevante problemstillinger. Det kan ske ved, at temaet i under-
visningen tager udgangspunkt i en kontekst og tager afsæt i problemstillin-
ger, der opleves som autentiske, vedkommende og relevante for eleverne. 
Det kan fx ske gennem problembaseret eller undersøgelsesbaseret 
undervisning.

• Undervisningens indhold knytter an til andre fagområder, og naturfagene og 
de naturvidenskabelige fag spiller i særlig grad sammen med matematik og 
teknologi. Dette kan ske ved, at lærere samarbejder på tværs om undervis-
ning og/eller ved, at naturfagslærere og lærere i de naturvidenskabelige fag 
inddrager indhold og metoder fra andre fagområder i deres undervisning.

• Lærerne tager udgangspunkt i elevernes mangfoldighed og tilrettelægger 
en undervisning, der bedst muligt understøtter alle elevers læring. Dette 
kan ske ved, at læreren søger at bygge på elevernes engagement og drage 
deres kompetencer, viden og erfaringer på tværs af fag, skole og fritid ind i 
undervisningen. 

• Lærerne prioriterer evaluering for læring. Det er væsentligt, at der er sam-
menhæng mellem mål, undervisning og evaluering, og at denne sammen-
hæng også er tydelig for eleverne. Det kan ske ved, at læreren definerer 
målene med undervisningen og kommunikerer disse til eleverne, samt at 

 læreren løbende inddrager formativ feedback og evaluering i 
undervisningen. 

Astra strategi 2021-24
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Kerneopgaver
Astras bestyrelse har med udgangspunkt i lovgivningen (og oven-
stående forandringsteori) defineret fire strategiske kerneopgaver frem 
til 2024:

1. Inspirere lærere til at skabe engagerende naturfaglig/natur-
videnskabelig undervisning af høj kvalitet

2. Understøtte strategisk forankring og naturfaglige/natur-
videnskabelige kulturer 

3. Samle og dele kvalitetsviden om undervisning i naturfag og natur-
videnskabelige 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.

Astras kerneopgaver er beskrevet som en forandringsteori, det vil 
sige, at vi for alle vores indsatser definerer potentialer, strategisk 
indsats, virksomme mekanismer og konkrete mål for en toårig horisont 
(se Astras rullende handleplan i separat dokument). Hensigten er at 
skabe et transparent overblik over Astras valg og prioriteringer. 
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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 lærere2 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.

Potentialer
Grundskole
• Flere naturfagslærere skal videndele om og løbende udvikle deres 

naturfagsundervisning med udgangspunkt i naturfagsdidaktisk 
forskning og udviklingsarbejde samt aktuelle styredokumenter for 
fagene

• Naturfagslærere skal styrkes i at gøre naturvidenskab relevant og 
motiverende for alle elever

• Naturfagslærere skal have bedre adgang til sammen hængende 
tilbud om efter- og videreuddannelse, der sikrer en løbende 
kompetenceudvikling

Gymnasiale uddannelser
• Undervisere i gymnasiet skal have mulighed for at styrke deres 

fagdidaktiske kompetencer særligt omkring tværfaglighed og 
evalueringsformer

• Lærernes fokus på overgangen fra gymnasieniveau til naturviden-
skabelige og tekniske videregående uddannelser og efterfølgende 
karrierevalg skal styrkes

• Flere lærere fra grundskoler og gymnasier skal samarbejde på 
langs af uddannelsesniveauerne.

Erhvervsuddannelser
• Flere unge skal vælge STEM-relaterede erhvervsuddannelser efter 

grundskolen. Det kan bl.a. ske ved at styrke lærernes, og gennem 
dem de unges, kendskab til uddannelsernes indhold

• Den naturfagsdidaktiske uddannelse af lærere i de natur-
videnskabelige fag på grundforløbet skal styrkes, og der skal være 
stærkere fagdidaktiske miljøer på uddannelsesinstitutionerne

• Flere lærere fra grundskoler og erhvervsuddannelser skal have 
mulighed for at samarbejde og videndele.

Astras aktiviteter (se detaljeret uddybning i Astras handleplan)
Astra formidler viden til lærere på alle uddannelsesniveauer, 
understøtter videndeling mellem lærere, blandt andet på Big Bang- 
konferencen, udvikler eksemplariske undervisningsmaterialer og 
tilbyder inspiration gennem events og faglige kampagner. Desuden 
deltager Astra i initiativer for at styrke læreres grunduddannelse og 
efter- og videreuddannelse. Endelig har Astra et særligt fokus på 
at styrke overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser 
herunder særligt EUD.
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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 
kompetencer 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 forank-
ring af naturfaglige og naturvidenskabelige kulturer.

Potentialer
Der er brug for en blivende værdiskabelse via indsatser, aktiviteter 
o.l. med særligt fokus på videndeling og forankring lokalt, kommunalt, 
regionalt og nationalt. Videndeling og forankring skal styrkes gennem 
samarbejde i vedvarende strukturer som fx. praksisfællesskaber (i 
form af netværk og teams) og gennem formelle styredokumenter som 
fx strategier, handleplaner og funktionsbeskrivelser. 

Grundskoler
• Rammerne for samarbejdet i praksisfællesskaber (fagteams) bør 

styrkes for at skabe mulighed for udvikling og kvalificering af 
undervisningen.

• Naturfagsvejlederens rolle, anvendelse og vejlederkompetencer 
bør styrkes. 

• Der bør ske en styrkelse i skoleledelsens strategiske arbejde med 
kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.

• Potentialet for at understøtte de naturfaglige kulturer fx. gennem 
samarbejde om koordinering af særlige initiativer på skoler og i 
kommuner kan udnyttes bedre.

• Der bør ske en styrkelse af forvaltningens strategiske tilgang og 
fokus på en samlet indsats

Gymnasiale ungdomsuddannelser
• Lærerne skal i højere grad videndele om udvikling af under-

visningen. Naturvidenskabskoordinatorens rolle, anvendelse og 
vejlederkompetencer samt arbejdet i læringsfællesskaber bør 
styrkes. 

• Flere gymnasier skal formulere lokale strategier for at styrke under-
visningen i de naturvidenskabelige fag samt handleplaner for at 
implementere strategien.

Erhvervsuddannelser
• Der er et udviklingspotentiale i forhold til at styrke den naturfaglige 

kultur på erhvervsuddannelser og - skoler. Da disse udgør 
komplekse enheder, med mange strukturelle og praktiske 
udfordringer, er der behov for en afdækning af barrierer for 
forandring for udvikling. 

Astras aktiviteter (se detaljeret uddybning i Astras handleplan)
Astra styrker naturfaglige kulturer på alle niveauer, institutionelt, 
kommunalt, regionalt og nationalt, gennem strategisk kapacitets-
opbygning i form af bl.a. årlige kompassamtaler med kommuner, 
vedligeholdelse af netværk mellem hhv. naturfagskoordinatorer 
og naturfagsvejledere (grundskole), naturvidenskabskoordinatorer 
(gymnasiale ungdomsuddannelser), netværk for eud-undervisere 
og temadage. Astra faciliterer desuden strategiudvikling på både 
uddannelses institutioner og i kommuner og regioner.
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Kerneopgave 3: Samle og dele kvalitetsviden om 
undervisning i naturfag og naturvidenskabelige fag 
samt om udviklingsindsatsers 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 natur-
videnskabelig eller teknisk uddannelse og karriere. Vidensgrundlaget 
for fornyelse og udvikling af undervisning i naturfag og natur  -
videnskab styrkes gennem kontinuerlig udvikling og indsamling 
af kvalitetsviden samt gennem videndeling. Udviklingsindsatser 
koordineres og evalueres med henblik på varig kapacitetsopbygning, 
og der videndeles om resultater og erfaringer.

Potentialer
• Lærere, ledere og øvrige aktører skal have lettere ved at få et 

samlet overblik over indsatser, fagdidaktisk viden, undervisnings-
materialer og -tilbud inden for naturfagsområdet i Danmark

• Der skal formidles et årligt overblik over tendenser og udfordringer 
for naturfags- og naturvidenskabsundervisningen, der kan danne 
grundlag for koordinering af udviklingstiltag

• Flere indsatser om undervisning i naturfag og natur videnskabelige 
fag skal evalueres, og evalueringsresultaterne skal være 
tilgængelige

• Udviklingsprojekter skal koordineres med øvrige indsatser og have 
klare strategiske mål.

Astras aktiviteter (se detaljeret uddybning i Astras handleplan)
Astra analyserer og formidler ny viden og tendenser inden for under-
visning i naturfag og naturvidenskabelige fag, og vi vedligeholder en 
oversigt over projekter inden for området. Astra rådgiver og evaluerer 
naturfagsindsatser.
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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 
kompetencer 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 talenterne 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 naturvidenskabelige fag i gymnasiet. 

Potentialer
En særlig indsats for de talentfulde elever i naturfag og 
naturvidenskab prioriteres forskelligt i grundskolen og på gymnasiale 
uddannelser og varierer desuden mellem institutionerne. De 
talentfulde elever oplever derfor ulige vilkår for deres talentudvikling. 
Der er potentiale for at styrke talentarbejde og -kultur på flere planer, 
som er specificerede herunder.

• Unge naturfaglige talenter skal udfordres i grundskolen og 
gymnasiet og opleve samvær med andre unge med samme 
interesser. På den måde styrkes deres trivsel samt deres motivation 
for at  blive så dygtige som muligt

• Flere lærere skal have viden om talentarbejde og talentdidaktik
• Flere skoleledelser skal arbejde systematisk med talentudvikling 

herunder udarbejdelse af en talentstrategi og etablering af en 
talentvejlederfunktion

• Alle kommuner skal fremme en talentkultur, hvor det er legitimt 
og prioriteret også at sætte fokus på de dygtigste og mest 
interesserede elever i grundskolen

• Der skal være et samlet overblik over naturfaglige og 
naturvidenskabelige talenttilbud til brug for lærere, vejledere 
og ledelser samt mere national erfaringsudveksling mellem 
talentprogrammerne.

Astras aktiviteter (se detaljeret uddybning i Astras handleplan)
Astra afholder camps for naturvidenskabelige talenter i vores 
talentcenter i Sorø og afholder årligt talentkonkurrencen Unge 
Forskere. Vi udvikler undervisningsforløb for talentfulde elever og 
uddanner lærere i grundskoler og på gymnasiale uddannelser 
til talentvejledere. Astra talentcertificerer både grundskoler og 
gymnasiale ungdomsuddannelser og understøtter kommunernes 
talentarbejde. Endelig samler Astra talentudviklingsmiljøer og skaber 
overblik over indsatserne.
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1 Med inspiration fra følgende kilder: 

 Børne- og Undervisningsministeriet, Biologi Faghæfte, 2019, s. 41-42 (enslydende med 
de øvrige faghæfter for grundskolens naturfag).

 EVA, 2018. God undervisning set med elevernes øjne.

 Nielsen, J. A. (red.), 2017. Litteraturstudium til arbejdet med en national 
naturvidenskabsstrategi. Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik.

 Institut for Naturfagenes Didaktik, 2019. De 7 udviklingsområder (handout)

 Frøyland, M., 2018. Kernen i god naturfagsundervisning. Naturfag 1/18.

2 Dette omfatter også pædagoger i grundskolen i det omfang de er involveret i 
naturfagsundervisning.
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