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Astras handleplan 2021-22

Astra er det nationale naturfagscenter. Vi er en selv-
ejende 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. Disse vil blive 
indarbejdet i Astras årsprogram og i den mål- og resultatplan, Astra 
hvert år aftaler med Børne- og Undervisningsministeriet.

Til at konkretisere Astras strategi på aktivitetsniveau vil Astra hvert 
år udarbejde denne rullende toårige handleplan. Handleplanen 
udgør samtidig 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 delta-
ge i samfundet på et oplyst grundlag. 

Samtidig har Danmark brug for, at flere børn og unge vælger naturvi-
denskabelige og tekniske uddannelser og karrierer og dermed bidra-
ger 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 naturvidenskabe-
lig eller teknisk uddannelse og karriere.

Indledning
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Målgrupper og mission
Astras primære arbejdsområde er grundskoler og ungdomsuddannel-
ser. Desuden interesserer vi os for overgange fra dagtilbud til indsko-
lingen, fra grundskole til ungdomsuddannelser og fra ungdomsuddan-
nelser 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 natur-
fagsområdet, 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 rammer-
ne 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.
• Inspirere lærere til at skabe engagerende naturfaglig undervisning 

af høj kvalitet
• Styrke strategisk forankring og naturfaglige kulturer 
• Samle og dele kvalitetsviden om undervisning i naturfag og naturvi-

denskabelige fag samt om udviklingsindsatsers virkning
• Styrke arbejdet med talentfulde elever i naturfag og 

naturvidenskab.

Astra tager i sin strategi udgangspunkt i en række udvalgte potentia-
ler for udvikling. Vores viden om disse potentialer er dels forsknings-
baseret, dels erfaringsbaseret fra mange års arbejde med området og 
fra den løbende dialog med undervisere og interessenter.

Astras kerneopgaver er beskrevet som en forandringsteori, dvs. at 
vi for alle vores indsatser definerer potentialer, strategisk indsats, 
virksomme mekanismer og konkrete mål for 2021 og 2022. 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 kom-
petencer 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.

Astra samarbejder med både grundskole og ungdomsuddannelser. 
Nedenfor er de lærerrettede indsatser fordelt på hhv. grundskole, 
gymnasiale ungdomsuddannelser (STX, HTX, HF) og erhvervsrettede 
uddannelser (EUD OG EUX).

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

naturfagsundervisning med udgangspunkt i naturfagsdidaktisk 
forskning og -udviklingsarbejde samt aktuelle styredokumenter for 
fagene. (1.1.)

• Naturfagslærere skal styrkes i at gøre naturvidenskab relevant og 
motiverende for alle elever. (1.2.)

• Naturfagslærere skal have bedre adgang til sammenhængende 
tilbud om efter-/videreuddannelse, der sikrer en løbende kompeten-
ceudvikling. (1.3.)

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

fagdidaktiske kompetencer, særligt omkring tværfaglighed og 
evalueringsformer. (1.4.)

• Lærernes fokus på overgangen fra gymnasieniveau til naturviden-
skabelige og tekniske videregående uddannelser og efterfølgende 
karrierevalg skal styrkes. (1.5.)

• Flere lærere fra grundskoler og gymnasier skal samarbejde på 
langs af uddannelsesniveauerne. (1.6.)

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. (1.7.)

• Den naturfagsdidaktiske uddannelse af lærere i de naturvidenska-
belige fag på grundforløbet skal styrkes, og der skal være stærkere 
fagdidaktiske miljøer på uddannelsesinstitutionerne. (1.8.)

• Flere lærere fra grundskoler og erhvervsuddannelser skal have 
mulighed for at samarbejde og videndele. (1.9.)

1 Dette omfatter også pædagoger i grundskolen i det omfang, de er involveret i 
naturfagsundervisning.
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Astras indsatser:

Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

1.1 Flere naturfagslæ-
rere skal videndele 
om og løbende 
udvikle deres 
naturfagsundervis-
ning med udgangs-
punkt i naturfags-
didaktisk forskning 
og udviklingsarbej-
de samt aktuelle 
styredokumenter 
for fagene.

Astra formidler resultater af 
naturfagsdidaktisk forskning og 
udviklingsarbejde fx om elevers 
interesse og motivation, kom-
petenceorienteret undervisning, 
konkrete undervisningselemen-
ter, brug af digitale redskaber, 
evaluering af og for læring 
til naturfagslærere og sætter 
dette i relation til indholdet af 
fagenes styredokumenter.

Formidling af naturfagsdi-
daktisk forskning til praksis 
bidrager til en didaktisk re-
fleksion hos lærerne - sær-
ligt hvis det sker i lærernes 
praksisfællesskaber2 (som 
beskrevet i mål 2.1)

Astra modner en indsats 
mhp. på finansiering og 
udførelse af remediering af 
naturfagsdidaktisk forskning 
i 2022.

I Astras skabelon til under-
visningsforløb er indarbej-
det et afsnit specifikt til 
fagteamet med det formål 
at inspirere lærerne til 
vidensdeling og didaktisk 
refleksion.

Progressionsbeskrivelserne 
i ABC formidles så lærer-
ne kan benytte dem som 
ramme for at implementere 
progressionen i undervis-
ningen.

Astra.dk omlægges i 2021 
mhp. at styrke nem adgang 
til viden samt etablering af 
“vidensdeklarationer” på 
alle Astras aktiviteter.

Astra har: 
- udviklet modeller for 
formidling af didaktisk 
forskning
- skabt nem adgang for 
lærere til remedieret viden 
om didaktik.

Astra samarbejder med rele-
vante partnere om Big Bang- 
konferencen, der understøtter 
den videndeling, der foregår 
lokalt på skoler, i kommuner, i 
faglige foreninger etc., og hvor 
deltagerne kan blive opdatere-
de vedr. naturfagsdidaktisk og 
naturvidenskabelig forskning og 
udviklingsarbejde.

En årlig konference for alle 
aktører på naturfagsområ-
det etablerer en ramme for 
formidling og videndeling 
på tværs af uddannelsesni-
veauer og sektorer, bl.a. om 
forskning og udviklingspro-
jekter mv.

Der er et positivt samspil 
mellem den videndeling, 
der finder sted i regi af Big 
Bang, og i de naturfagsnet-
værk, en kommune eller 
skole etablerer.

At afvikle Big Bang 2021 
som en online event, med 
deltagere fra alle uddannel-
sesniveauer, som opleves 
relevant og værdifuld for 
deltagerne.

Big Bang er det foretrukne 
landsdækkende event 
for videndeling og faglig 
opdatering for grundsko-
lens naturfagslærere, hvor 
mere end 1.500 deltagere 
mødes.

Astra understøtter lokal og 
kommunal videndeling ifm. 
Naturvidenskabsfestival og 
tilbyder desuden en ramme for, 
at lærerne kan omsætte natur-
fagsdidaktik i undervisnings-
praksis bl.a. gennem tildeling af 
puljemidler.

Ved deltagelse i Naturvi-
denskabsfestival skabes 
videndeling mellem natur-
fagslærerne på skolen på 
alle uddannelsesniveauer.

I Astras masseeksperiment 
er der konkrete eksempler 
på, hvordan deltagelse i 
indsatsen kan anvendes til 
didaktisk udvikling af natur-
fagsundervisningen lokalt.

Der er udviklet et didaktisk 
laboratorium på testoteket.
dk, der understøtter lærer-
nes anvendelse af undersø-
gelser i undervisningen.

Der er udviklet redskaber i 
testoteket, hvor lærerne kan 
implementere frihedsgrader 
i arbejdet med undersøgel-
ser samt variable og simule-
ring af undersøgelser.

Lærerteams, der planlæg-
ger at deltage i festivalen, 
bruger værktøjet “Formålet 
med din festival”.

Der igangsættes mere end 
100 aktiviteter på skoler ifm. 
Naturvidenskabsfestival 
som følge af puljen.

Masseeksperiment er 
etableret som et selv-
stændigt program.

Der er hvert år igangsat 
mere end 100 aktiviteter 
på skoler ifm. Naturviden-
skabsfestival finansieret af 
puljemidler fra Astra.

Astras indsatser:
Grundskole

2. Evaluering af Naturvidenskabsfestivalen 2019; https://neuc.dk/
naturvidenskabsfestivalen-understoetter-skolers-kapacitetsopbygning/
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

1.2. Naturfagslærere 
skal styrkes i at 
gøre naturviden-
skab relevant og 
motiverende for 
alle elever. 

Astra udarbejder og formidler 
eksemplariske, differentierede 
undervisningsmaterialer, her-
under indhold i kampagner og 
events  som Big Bang, Naturvi-
denskabsfestival, Masseekspe-
riment, Testoteket mm.

Eksemplariske, differentie-
rede undervisningsmateri-
aler med klart deklarerede 
didaktiske valg bidrager til, 
at lærerne anvender ma-
terialerne i undervisningen 
ved introduktion af nye te-
maer eller virkelighedsnæ-
re undervisningstilgange.

Der udarbejdes 3-5 testo-
tekforsøg til Naturviden-
skabsfestival temaet.

Der tilbydes undervisnings-
materialer til temaet inden 
for Naturvidenskabsfestival.

Der udvikles otte forløb og ti 
film med afsæt i den Natur-
videnskabelige ABC.

Der udvikles fire forløb med 
udgangspunkt i masseeks-
periments tema.

Der udvikles et eksempla-
risk 5E-forløb, der understøt-
ter læseplanen.

Løbende analyse af 
anvendelsen og virkning 
af de undervisningsforløb 
Astra publicerer på astra.
dk.

Antal deltagere i Astras 
events og kampagner, fx 
Science EXPO, Naturvi-
denskabsfestival, Mas-
seeksperiment og andre 
relevante kampagner.

1.3. Naturfagslærere 
skal have bedre 
adgang til sam-
menhængende 
tilbud om efter-/
videreuddannel-
se, der sikrer en 
løbende kompe-
tenceudvikling3. 

Astra deltager i at udforme en 
ramme for et nationalt kompe-
tenceløft for naturfagslærere og 
lærerundervisere (NAFA).

I Astras faglige kampagner 
bidrager uformelle mikrokompe-
tenceløft af deltagende lærere 
til sidemandsoplæring i den 
daglige undervisningspraksis.

Ved at samle alle pro-
fessionshøjskoler om et 
strategisk samarbejde om 
et fælles efteruddannelses-
program giver det mulighed 
for et fælles løft af kompe-
tencer.

Gennem deltagelse i 
kampagner og events kan 
lærerne opnå uformelle 
mikrokompetenceløft, hvor 
der sker udvikling af egen 
praksis og videndeling 
med kolleger.  Mikrokom-
petenceløft anses som et 
supplement til egentlig 
kompetenceudvikling. Det 
foregår over kort tid, fx et 
undervisningsmodul eller 
-dag, og sker med inddra-
gelse af en fagfælle eller 
ressourceperson, samtidig 
med at der undervises. 

Astra bidrager til, i samar-
bejde med professionshøj-
skolerne, at udvikle og søge 
finansiering til et kompeten-
ceudviklingsprogram for na-
turfagslærere i grundskolen 
og på læreruddannelserne.

Astra vurderer og udpeger 
de mikrokompetenceløft, 
der skal arbejdes med i 
de faglige kampagner i 
2021/2022.

Naturvidenskabsfestival 
understøtter lærerteams 
mikrokompetenceløft på 
forskellige måder (gennem 
fx pulje, formidling af good 
practice, online sparrings-
grupper mm.).

I 2022 har Astra bidraget 
til, at der er etableret et 
bæredygtigt samarbejde 
mellem professionshøj-
skolerne om kompetence-
udvikling for naturfagslæ-
rere i grundskolen og på 
læreruddannelserne.

Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

1.4. Undervisere i 
gymnasiet skal 
have mulighed for 
at styrke deres 
fagdidaktiske kom-
petencer4, særligt 
omkring tværfag-
lighed og evalue-
ringsformer.

Astra formidler fagdidaktisk vi-
den og undervisningsmaterialer 
til underviserne på gymnasierne 
herunder om evaluering, under-
visningsformer og samfunds-
relevante problemstillinger5 
gennem flere kanaler herunder 
Big Bang, Naturvidenskabsfesti-

val, Science EXPO og astra.dk.

Formidling af naturviden-
skabernes samfundsrele-
vans åbner for samarbejdet 
på tværs af fag og fakul-
teter og styrker elevernes 
kompetencer og motivation.

Dialog med undervisere om 
lærerrolle, særligt ift. evalu-
eringsformer vil det styrke 
elevernes udbytte.

I inspirationsmaterialet til 
ABC indarbejdes problem-
stillinger på grundskoleni-
veau og på ungdomsuddan-
nelserne. 

Udgangspunktet for 
masseeksperiment er en 
samfundsrelevant problem-
stilling.

Naturvidenskabsfestival 
undersøger, hvordan den 
kan støtte undervisere på 
de gymnasiale ungdomsud-
dannelser i at arbejde tvær-
fagligt i regi af festivalen.

Astra samarbejder med 
aktører på uddannelses-
området omkring didakti-
ske tilbud til gymnasieom-
rådet og har medvirket til 
at videreudvikle lærernes 
kompetencer gennem 
videndeling om fagdidak-
tik og undervisningsek-
sempler.

Astra udvikler i samarbej-
de med relevante partne-
re løbende Science EXPO, 
Naturvidenskabsfestival, 
Masseeksperiment og an-
dre relevante kampagner.

Astras indsatser:
Gymnasiale ungdomsuddannelser

Astras indsatser:
Grundskole

3 Evhttps://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/nov/191106-rapport-naturfagslaererne-har-brug-for-fagligt-loeft

4 Ane Qvortrup og Anders Kruse Ljungdalh: “Faglighed i gymnasiet (udviklingen gennem de seneste 50 år)”,  Delrapport 1: 
“Projektets rammer og design”.

5 Børne- og Undervisningsministeriet, 2020. Vidensnotat. Implementering af samfundsrelevante problemstillinger i naturvi-
denskabsundervisningen i gymnasieskolen. samfundsrelevante problemstillinger i de naturvidenskabelige fag.
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

1.5. Lærernes fokus 
på overgangen fra 
gymnasieniveau 
til naturvidenska-
belige og tekniske 
videregående 
uddannelser og 
efterfølgende 
karrierevalg skal 
styrkes.

I samarbejde med relevante ak-
tører udarbejdes en handleplan, 
hvis formål er at øge elevernes 
viden om og motivation for at 
interessere sig for det naturvi-
denskabelige område. Dette 
gælder alle elever og ikke kun 
de fagligt stærkeste.

Da handleplanen ud-
arbejdes i samspil med 
de relevante aktører på 
feltet, er der en begrundet 
formodning om, at de iden-
tificerede handlinger og 
mekanismer vil kunne have 
en effekt. 

Handleplan er udarbejdet i 
samarbejde med relevante 
aktører.

Formuleres efter udarbej-
delse af handleplanen.

Events og kampagner som 
Science EXPO, Naturviden-
skabsfestival, Videnskaben 
på besøg, Masseeksperiment, 
møde med STEM-professionelle 
ifm. talentaktiviteter omfatter 
videndeling om uddannelse og 
karriere inden for naturviden-
skab og teknik.

Elevernes referenceramme 
udvides, naturvidenskab 
opleves relevant, og ele-
vernes handlekompetencer 
udvides, når eleverne mø-
der anvendelse af naturvi-
denskab og teknologi, og 
deres viden sættes i spil i 
autentiske og involverende 
forløb.

Naturvidenskabsfestival 
formidler gennem Videnska-
ben på besøg kontakt til 100 
fagpersoner. Dette resulte-
rer i, at ca. 25.000 børn og 
unge møder en fagperson.

Astra udvikler i samar-
bejde med relevante 
partnere Science EXPO, 
Naturvidenskabsfestival, 
Masseeksperiment og an-
dre relevante kampagner 
mhp. at styrke karriere-
læring

1.6. Flere lærere fra 
grundskoler og 
gymnasier skal 
samarbejde på 
langs af uddannel-
sesniveauerne.

Mulighed for dialog og sam-
arbejde mellem uddannel-
sesniveauer indtænkes i Big 
Bang-konferencen og Naturvi-
denskabsfestival.
Astra videndeler om lærings-
fællesskaber på langs af 
uddannelsesniveauer, fx over-
gangsnetværk på kommunalt 
niveau.

Videndeling på langs af 
uddannelsesniveauer giver 
lærerne en bedre forståel-
se for mål og forventninger 
på andre uddannelsesni-
veauer og dermed mulig-
hed for at lette elevernes 
overgang mellem uddan-
nelsestrin. 

Naturvidenskabsfestival 
kommunikerer, at vi tilbyder 
en ramme, hvori det er op-
lagt at videndele på langs, 
når lærerne samarbejder 
om et festivalarrangement. 

Der er en øget deltagelse 
på Big Bang konferencen 
fra gymnasiale uddannel-
ser og en øget opmærk-
somhed på samarbejde 
mellem grundskoler og 
gymnasier ifm. Naturvi-
denskabsfestivalen.

Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

1.7. Flere unge skal 
vælge STEM-rela-
terede erhvervs-
uddannelser efter 
grundskolen: Det 
kan bl.a. ske ved 
at styrke lærernes, 
og gennem dem 
de unges, kend-
skab til uddannel-
sernes indhold.

Astra bidrager til en koordineret 
indsats rettet mod grundsko-
lens udskoling med fokus på 
at øge grundskolelæreres og 
elevers viden om og opmærk-
somhed på mulighederne for 
en STEM-uddannelse på EUD 
og EUX.

Lærere kan facilitere forløb, 
der giver eleverne praktisk 
erfaring med STEM-rela-
terede uddannelser på 
eud og eux. Det vil få flere 
elever til at kunne overveje 
disse uddannelser på et 
oplyst grundlag.

I samarbejde med relevan-
te aktører udarbejdes en 
handleplan for at styrke de 
naturvidenskabelige fag 
på erhvervsuddannelserne. 
Handleplanen skal udvikles, 
sådan at den kan indgå i 
skoleåret 2021/22.

Astra har i samarbejde 
med relevante partnere 
bidraget til en koordineret 
indsats for at styrke kend-
skabet til STEM-uddannel-
ser på EUD og EUX.

1.8. Den naturfagsdi-
daktiske uddannel-
se af lærere i de 
naturvidenskabeli-
ge fag på grundfor-
løbet skal styrkes6, 
og der skal være 
stærkere fagdi-
daktiske miljøer på 
uddannelsesinsti-
tutionerne. 

Astra indgår i et samarbejde 
med interessenter omkring EUD 
for at afklare behovet for at 
styrke undervisning i de natur-
faglige fag på grundforløbet.

De virksomme mekanismer 
kendes ikke i 2021, men 
analyseres af de relevante 
aktører, Astra samler.

Underviserne i de naturvi-
denskabelige grundfag op-
dateres løbende naturfag-
ligt og naturfagsdidaktisk.

Astra samler relevante 
aktører og udarbejder en 
handleplan for styrkelse af 
naturvidenskabelige fag på 
grundforløbet.

Astra har medvirket til en 
koordineret indsats for at 
styrke lærerkompetencer 
på grundforløbet.
Astras indsats for STEM-
fag og de naturviden-
skabelige grundfag er 
til stadighed opdateret 
og opleves relevant for 
erhvervsskolerne og un-
derviserne.

1.9. Flere lærere fra 
grundskoler og 
erhvervsuddan-
nelser skal have 
mulighed for at 
samarbejde og 
videndele.

Mulighed for dialog og sam-
arbejde mellem uddannel-
sesniveauer indtænkes i Big 
Bang-konferencen og Naturvi-
denskabsfestival.
Astra videndeler om lærings-
fællesskaber på langs af 
uddannelsesniveauer.

Big Bang og Naturvi-
denskabsfestival giver 
anledning til at mødes og 
anledning til at samarbejde 
på tværs.

Astra indarbejder mødeplat-
forme for grundskolelærere/
EUD-undervisere på den 
virtuelle Big Bang-konfe-
rence.

Naturvidenskabsfestival 
kommunikerer, at Astra 
tilbyder en ramme, hvori det 
er oplagt at videndele på 
langs, når lærerne samar-
bejder om et festivalarran-
gement. 

I 2022 er EUD-lærere 
blevet en etableret mål-
gruppe for Big Bang-kon-
ferencen

Astras indsatser:
Gymnasiale ungdomsuddannelser

Astras indsatser:
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser

6  Fra Naturvidenskabsstrategiens udfordringsbillede (s. 6)
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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.

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 under-
visningen. (2.1.)

• Naturfagsvejlederens rolle, anvendelse og vejlederkompetencer 
bør styrkes. (2.2.)

• Der bør ske en styrkelse i skoleledelsens strategiske arbejde med 
kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning. (2.3.)

• Potentialet for at understøtte de naturfaglige kulturer fx gennem 
samarbejde om koordinering af særlige initiativer på skoler og i 
kommuner kan udnyttes bedre. (2.4.)

• Der bør ske en styrkelse af forvaltningens strategiske tilgang og 
fokus på en samlet indsats. (2.5.

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

gen. Naturvidenskabskoordinatorens rolle, anvendelse og vejleder-
kompetencer samt arbejdet i læringsfællesskaber bør styrkes. (2.6.)

• Flere gymnasier skal formulere lokale strategier for at styrke un-
dervisningen i de naturvidenskabelige fag samt handleplaner for at 
implementere strategien. (2.7.)

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

kultur på erhvervsuddannelser og -skoler. Da disse udgør komplek-
se enheder med mange strukturelle og praktiske udfordringer, er 
der behov for en afdækning af barrierer for forandring for udvikling. 
(2.8.)
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

2.1 Rammerne for 
samarbejdet i 
praksisfællesska-
ber (fagteams) 
bør styrkes for at 
skabe mulighed 
for udvikling og 
kvalificering af 
undervisningen.

Gennem facilitering og koor-
dinering af et nationalt net-
værk for naturfagsvejledere, 
der understøtter udvikling og 
kvalificering af naturfagsvej-
lederrollen, kan Astra bidrage 
til, at understøtte udvikling af 
praksisfællesskaber blandt 
naturfagslærerne på skolerne. 
Disse praksisfællesskaber (fx i 
fagteams) kan skabe mulighed 
for at naturfaglærerne sammen 
udvikler deres undervisning. 

Understøttelse af konti-
nuerlig, systematisk og 
strategisk udvikling og 
videndeling i lærende 
fællesskaber på og mellem 
skoler samt i kommuner om 
naturfagsvejlederrollen og 
-funktionen, har potentiale 
til at udvikle og kvalificere 
undervisningen.

Der er afholdt et nationalt 
møde i netværket for natur-
fagsvejledere.

Der er afholdt min. et møde 
for den eksterne sparrings-
gruppe, der er etableret for 
naturfagsvejlederindsatsen.

Det nationale netværk 
for naturfagsvejledere 
skaber værdi for natur-
fagsvejledere i Danmark 
gennem videndeling om 
vejlederfunktionen på sko-
lerne, herunder indholdet 
i netværksarbejdet og 
facilitering af netværket.

Netværket har til formål at 
understøtte kontinuerlig, 
systematisk og strategisk 
udvikling og videndeling 
i lærende fællesskaber 
på og mellem skoler samt 
i kommuner om natur-
fagsvejlederrollen og 
-funktionen.

2.2. Naturfagsvejlede-
rens rolle, anven-
delse og vejleder-
kompetencer bør 
styrkes.

2.3. Der bør ske en 
styrkelse i skole-
ledelsens strategi-
ske arbejde med 
kompetenceud-
vikling og kapaci-
tetsopbygning.

Støtte til udvikling af lokale 
naturfagshandleplaner for na-
turfagsvejledere og skoleledere 
på nationale arrangementer.

Afholdelse af nationale 
arrangementer for vejle-
dere og ledelse, der giver 
mulighed for en kvalificeret 
og  systematisk udvikling 
af den lokale naturfaglige 
kultur og som tydeliggør 
sammenhæng mellem 
nationale mål,  kommunale 
strategier og lokal imple-
mentering.

Tre “Ledelse der løfter”-ar-
rangementer er gennemført 
i 2021, og desuden er den 
praksispakke, der blev ud-
viklet i 2020, aktiveret. 

Ledelse der løfter natur-
fagsundervisningen - ar-
rangementerne understøt-
ter udviklingen af lokale 
naturfagshandleplaner på 
500 af landets skoler.

2.4. Potentialet for 
at understøtte 
de naturfaglige 
kulturer på skoler 
og i kommuner kan 
udnyttes bedre, fx 
gennem øget sam-
arbejde omkring 
særlige initiativer 
og gennem øget 
synlighed omkring 
naturfagene.

Faglige kampagner som fx Na-
turvidenskabsfestival inklusive 
Videnskaben på Besøg, samt 
Masseeksperiment videreud-
vikles løbende til at understøtte 
naturfaglige kulturer på skoler 
og i kommuner.

Festivalen skaber en fælles 
tilbagevendende naturfag-
lig ramme for alle elever, 
lærere og ledelse med 
inddragelse af alle fag. 
Det skaber samarbejde og 
fællesskab på og mellem 
skoler og giver naturfage-
ne synlighed og plads på 
skemaet, hvilket er med til 
at styrke den naturfaglige 
kultur.

Astra gennemfører Naturvi-
denskabsfestival med mere 
end 100.000 deltagende 
elever fra ⅓ af landets 
grundskoler. Naturviden-
skabsfestival understøtter 
skolelederes og natur-
fagskoordinatorers brug af 
programmet som et værktøj, 
der kan forankre natur-
faglige kulturer i skoler og 
kommuner. 

Der er udviklet en model for 
lokal naturfaglig kultursam-
tale, der er prototypetestet i 
grundskoler og på gymna-
sier.

Naturvidenskabsfestival 
understøtter naturfagsko-
ordinatorernes og skolele-
deres brug af programmet 
som et værktøj, der kan 
forankre naturfaglige 
kulturer i kommuner. 
Fx gennem pulje, formid-
ling af good practice, 
online sparringsgrupper 
mm.

Astra gennemfører lokale 
kultursamtaler.

Astras indsatser:
Grundskole
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

2.5. Der bør ske en 
styrkelse af forvalt-
ningens strate-
giske tilgang og 
fokus på en samlet 
indsats.

Ledelse og koordinering af 
regionale og nationalt netværk 
for kommunale naturfagsko-
ordinatorer, der understøtter 
kvalificering og udvikling af 
naturfagskoordinatorrollen og 
bidrager til at styrke dialogen 
om den didaktiske, organisa-
toriske og politiske indsats i 
kommunen.

Understøttelse af kontinu-
erlig, systematisk og strate-
gisk udvikling og vidende-
ling i lærende fællesskaber 
i og mellem kommuner om 
naturfagskoordinatorrrollen 
og -funktionen har et poten-
tiale for at udvikle kommu-
ners naturfaglige kultur.

Der er afholdt et nationalt 
og ti regionale netværksmø-
der for kommunale natur-
fagskoordinatorer.

Astra har haft en dialog 
med alle kommuner i landet 
om deltagelse i natur-
fagskoordinatornetværket.

Størstedelen af de danske 
kommuner har skabt et 
tydeligt mandat for kom-
munale naturfagskoordi-
natorer og deltager aktivt i 
de regionale og nationale 
netværk.
Astra har desuden en 
løbende dialog med alle 
kommuner i landet om 
deltagelse i netværket.

Facilitering og koordinering 
af regionale politikerseminar 
i samarbejde med relevante 
politiske aktører.

Løbende kommunikation med 
Kommunernes Landsforening 
(KL).

Styrke politikeres og 
forvaltningers baggrund 
for at vurdere hvilke behov, 
udfordringer og mulighe-
der der er, for at styrke 
naturfagsundervisningens 
kvalitet på langs ad uddan-
nelseskæden.

Samarbejde med relevante 
aktører om planlægning og 
gennemførelse af et årligt 
regionalt politikermøde i 
mindst to af de fem regioner.

Samarbejde med relevan-
te aktører om planlæg-
ning og gennemførelse af 
et årligt regionalt politi-
kermøde i mindst to af de 
fem regioner samt et årligt 
nationalt politikermøde.

Etablering af et toårigt Udvik-
lingsRum for kommuner mhp. at 
videndele og samarbejde om 
udvikling af formelle styre-
dokumenter, organisatoriske 
strukturer og processer.

Ved at basere samarbejdet 
mellem kommunerne på 
samskabelse og vidende-
ling, og ved at strukturere 
arbejdet mod udvikling af 
styredokumenter, orga-
nisatoriske strukturer og 
processer som et fælles 
mål, øges potentialet for at 
styrke en langsigtet natur-
fagsudvikling i de involve-
rede kommuner.

UdviklingsRum 2020-22 
er startet med deltagelse 
af mindst ti kommuner på 
tværs af landet.

Fortsættelse af et toårigt 
udviklingsrum for 10-20 
kommuner med start i 
2021. Indsatsen forven-
tes at generere viden 
og inspiration til alle 
kommuner.

Afholdelse af årlige udviklings-
samtaler (kompassamtaler) med 
kommunernes naturfagskoor-
dinator.

Udviklingssamtalerne 
støtter op om kommunens 
strategiske udvikling af 
naturfagsindsatsen og bi-
drager dermed til at styrke 
den naturfaglige kultur.

Der er afholdt mindst 60 
kompassamtaler med 
repræsentanter fra de kom-
munale forvaltninger.

Astra afholder 60-70 
kompassamtaler med 
repræsentanter fra de 
kommunale forvaltninger.  

Astra tilpasser og vide-
reudvikler fortsat viden, 
metoder og værktøjer 
(fx naturfagskompasset) 
til understøttelse og 
udvikling af kommunale 
naturfaglige kulturer.

Astras indsatser:
Grundskole
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

2.6. Lærerne skal i 
højere grad viden-
dele om udvikling 
af undervisnin-
gen. Naturvi-
denskabskoor-
dinatorens rolle, 
anvendelse og 
vejlederkompeten-
cer samt arbejdet i 
læringsfællesska-
ber bør styrkes. 

Ledelse og koordinering af et 
nationalt Netværk for naturvi-
denskabskoordinatorer (NVK) 
på gymnasier, der understøtter 
udvikling og kvalificering af 
koordinatorrollen mhp. at styrke 
kvaliteten af samarbejdet i 
fagteams/-grupper.

Naturvidenskabskoordina-
tor-funktionen understøtter 
lærernes samarbejde og 
videndeling lokalt. NVK er 
derfor med til at under-
støtte en udvikling af den 
lokale kultur. Netværket 
styrker erfaringsudveksling 
på tværs af gymnasier om 
fagdidaktik, organisering 
og lokale læringsfælles-
skaber.

Der er afholdt et nationalt 
og fem regionale net-
værksmøder for naturviden-
skabs- koordinatorer.

Der er afholdt to møder for 
den eksterne sparrings-
gruppe for den gymnasiale 
netværksindsats.

Der er afholdt et nationalt 
og fem regionale net-
værksmøder for naturvi-
denskabs- koordinatorer.

Der er afholdt to møder 
for den eksterne spar-
ringsgruppe for den gym-
nasiale netværksindsats.

2.7. Flere gymnasier 
skal formulere lo-
kale strategier for 
at styrke undervis-
ningen i de natur-
videnskabelige fag 
samt handleplaner 
for at implemente-
re strategien.

Astra vil gennem dialog un-
derstøtte gymnasier, der tager 
initiativ til at udarbejde og 
implementere lokale strategier 
og handleplaner for gymnasiets 
naturvidenskabelige undervis-
ning.

Astras erfaring fra arran-
gementerne ‘Ledelse der 
løfter naturfags-undervis-
ningen’ samt kommuners 
arbejde med udvikling af 
naturfagsstrategier er, at 
udvikling af strategier og 
handleplaner er et effek-
tafsæt for at få ledelse, 
koordinatorer og undervi-
sere til sammen at skabe 
bedre rammer for udvikling 
af undervisningen.

Astra går i dialog med 
gymnasier, der ønsker at 
udarbejde og implemen-
tere lokale strategier og 
handleplaner for gymna-
siets naturvidenskabelige 
undervisning.

Der er udviklet en model for 
lokal naturfaglig kultursam-
tale, der er prototypetestet i 
grundskoler og på gymna-
sier.

Astra faciliterer, at erfarin-
ger og konkrete resultater 
fra gymnasiers arbejde 
med strategiudvikling og 
formulering af handlepla-
ner bliver delt i netværket 
af naturvidenskabskoordi-
natorer.

Astras indsatser:
Gymnasiale ungdomsuddannelser

Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

2.8. Der er et udvik-
lingspotentiale i 
forhold til at styrke 
den naturfaglige 
kultur på erhvervs-
uddannelser og 
-skoler. Da disse 
udgør komplek-
se enheder med 
mange struktu-
relle og praktiske 
udfordringer, er 
der behov for en 
afdækning af barri-
erer for forandring 
for udvikling. 

Etablering og koordinering af et 
nationalt netværk for naturvi-
denskabelige ressourceperso-
ner på EUD-området med fokus 
på videndeling, lokal udvikling 
af undervisningen samt refleksi-
on over muligheder og tiltag for 
at styrke samarbejdet mellem 
undervisere på institutionerne, 
fx i form af professionelle læ-
ringsfællesskaber.

Løbende kommunikation til 
deltagerne i netværket.

Ved at fagkoordinatorer 
videndeler og reflekterer 
over muligheder og tiltag 
på tværs af skolerne øges 
deres muligheder for, at 
de kan bidrage til et øget 
samarbejde på den enkelte 
institution, fx i form af læ-
ringsfællesskaber.

Der er et veletableret 
netværk for naturvidenska-
belige ressourcepersoner 
på EUD, og der er afholdt et 
nationalt møde og udsendt 
to netværksbreve til delta-
gerne.

Der er etableret en eks-
tern sparringsgruppe på 
EUD-området med fokus 
på videndeling og udvikling 
af naturfaglige kulturer 
samt løbende at kvalificere 
indsatserne for erhvervssko-
lelærere.

Netværket af naturviden-
skabelige ressourceperso-
ner på erhvervsuddannel-
serne er veletableret. 

Astra bidrager med relevant 
viden og facilitering af vidende-
ling for deltagerne i netværket 
for de naturvidenskabelige 
ressourcepersoner i samarbej-
de med STUK. Det sker gennem 
kommunikation og afholdelse 
af årlige nationale temadage 
med videndeling samt naturvi-
denskabeligt, fagdidaktisk og 
fagprofessionelt indhold.

Temadage styrker vidende-
ling og gensidig inspiration 
hos undervisere og er med 
til at kvalificere undervis-
ningen.

Der er afholdt to temadage 
for naturvidenskabelige 
ressourcepersoner på EUD 
i samarbejde med relevante 
aktører.

Deltagerne i temadage-
ne deler viden og bliver 
inspireret til at arbejde 
med udviklingen af både 
undervisningen og ram-
merne for undervisningen 
alene og i fællesskab med 
kolleger på egen skole.

Astras indsatser:
Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
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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.

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

samlet overblik over indsatser, fagdidaktisk viden, undervisningsma-
terialer og -tilbud inden for naturfagsområdet i Danmark. (3.1.)

• Der skal formidles et årligt overblik over tendenser og udfordringer 
for naturfags- og naturvidenskabsundervisningen, der kan danne 
grundlag for koordinering af udviklingstiltag. (3.2.)

• Flere indsatser om undervisning i naturfag og naturvidenskabelige 
fag skal evalueres, og evalueringsresultaterne skal være tilgænge-
lige. (3.3.)

• Udviklingsprojekter skal koordineres med øvrige indsatser og have 
klare strategiske mål. (3.4.)
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

3.1. Lærere, ledere 
og øvrige aktører 
skal have lettere 
ved at få et samlet 
overblik over ind-
satser, fagdidaktisk 
viden, undervis-
ningsmaterialer og 
-tilbud inden for 
naturfagsområdet i 
Danmark.

Styrket ekstern kommunikation 
og fokus på Astra som det nati-
onale naturfagscenter og som 
den samlende aktør, der giver 
brugerne overblik og viden. 
Astra etablerer et tæt samarbej-
de med kommunale kommuni-
kationsafdelinger og BUVM's 
kommunikationsafdeling.

Astra.dk, nyhedsbreve 
og lignende samler og 
formidler undervisningsma-
terialer, tilbud og relevante 
tendenser inden for natur-
videnskab. Brugerstatistik 
på astra.dk viser, at Astras 
kommunikation når bredt 
ud til mere end 18.000 bru-
gere på astra.dk og 8.100 
abonnenter af nyhedsbrev. 
Dertil kommer kommunika-
tion på sociale medier.

På astra.dk er der oprettet 
et særligt menupunkt, der er 
dedikeret til ‘ny viden’. Astra 
udarbejder “vidensdeklara-
tioner” til alle sine aktivite-
ter på astra.dk

På astra.dk kan lærerne i 
højere grad finde didaktiske 
værktøjer og metoder, der 
henvises til i læseplaner for 
de naturfaglige og naturvi-
denskabelige fag.

Astra har en kommunikati-
ons- kontakt i halvdelen af 
landets kommuner. 

Astra har en kommuni-
kationskontakt i mere 
end halvdelen af landets 
kommuner. Lærere og 
samarbejdspartnere 
bruger astra.dk som 
foretrukne kanal til at få 
overblik over, hvad der 
sker på naturfagsområ-
det. Alle gymnasier (STX/
HTX), erhvervsskoler og 
grundskoler har min. en 
medarbejder, der modta-
ger Astras nyhedsbrev.

3.2. Der skal formidles 
et årligt overblik 
over tendenser 
og udfordringer 
for naturfags- og 
naturvidenskab-
sundervisningen, 
der kan danne 
grundlag for 
koordinering af 
udviklingstiltag.

Skabe overblik over og analy-
sere tendenser i undervisning 
i naturfag i grundskolen og i 
naturvidenskabelige fag på 
ungdomsuddannelserne.

Overblik over virksomme 
udviklingstiltag forventes 
at give transparens og 
afsæt for dialog om fælles 
udvikling af undervisnin-
gens kvalitet på tværs af 
sektorer. 

Astra udarbejder og for-
midler fra 2021 et overblik 
indeholdende viden, ten-
denser og
udfordringer, der kan give 
en status på kvaliteten af 
undervisningen i naturfag 
og naturvidenskab på 
grundskole- og
ungdomsuddannelsesom-
rådet.

Astra udarbejder og for-
midler løbende et overblik 
indeholdende viden, 
tendenser og
udfordringer, der kan give 
en status på kvaliteten af 
undervisningen i naturfag 
og naturvidenskab på 
grundskole- og
ungdomsuddannelsesom-
rådet.

3.3. Flere indsatser 
om undervisning i 
naturfag og natur-
videnskabelige fag  
skal evalueres og 
evalueringsresul-
taterne skal være 
tilgængelige.

Evaluering af naturfagsindsat-
ser tilbydes gennem Naturfage-
nes evaluerings- og udviklings-
center (NEUC). 
NEUC udvikler værktøjer, så 
aktører i højere grad selv kan 
evaluere deres naturfagspro-
jekter.
Evaluering af eksterne projekter 
formidles gennem projektdata-
base.

Erfaringen fra NEUC er, at 
evaluering af naturfagsind-
satser bidrager til at øge 
kvaliteten af den enkelte 
indsats samt videndeling 
på tværs af indsatser.

NEUC har evalueret 20 
projekter i 2021 og formidlet 
resultaterne på neuc.dk.

NEUC har påbegyndt ud-
vikling af et ‘hjælp-til-selv-
hjælp’ koncept, som kan 
bruges af projektmagere ift. 
selvevaluering af naturfag-
sindsatser i skoler og på 
ungdomsuddannelser.

NEUC evaluerer årligt 
mellem 10 og 20 projekter 
inden for naturfagsom-
rådet.
Evalueringer af naturfag-
sindsatser formidles via 
neuc.dk og Astras projekt-
database. 
Værktøjer til evaluering af 
projekter om naturfags-/ 
naturvidenskabsundervis-
ning er udviklet og delt.

3.4. Udviklingsprojekter 
skal koordineres 
med øvrige indsat-
ser og have klare 
strategiske mål.

Rådgivning af projektudviklere 
og facilitering af dialog mhp. 
strategisk og fremadrettet 
samarbejde om indsatser med 
relevante aktører.

I rådgivningen opfordres aktø-
rerne til at indtænke evaluering, 
videndeling og forankring.

Oversigt over projekter om 
undervisning i naturfag og na-
turvidenskabelige fag formidles 
i projektdatabasen.

Længerevarende projekter 
med klare strategiske mål, 
der har fokus på forankring, 
og som bliver evalueret, 
har større sandsynlighed 
for at få en varig effekt.

Projekthenvendelser til 
Astra resulterer i konkret 
feedback til projektet ift. 
formål, mål, leverancer og 
formidling af resultater.

Astras projektdatabase er 
opdateret og giver overblik 
over igangværende samt 
nyligt afsluttede projekter 
inden for naturfagsområdet.

Astras rådgivning og 
dialog har bidraget til, at 
mange
projekter om naturfags-/ 
naturvidenskabsunder-
visning har formuleret 
strategiske mål samt har 
fokus på forankring og 
evaluering.

Astras indsatser:
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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.

Potentiale
• Unge naturfaglige talenter skal udfordres i grundskolen og gymna-

siet 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. (4.1.)

• Flere lærere skal have viden om talentarbejde og talentdidaktik. 
(4.2.)

• Flere skoleledelser skal arbejde systematisk med talentudvikling, 
herunder udarbejdelse af en talentstrategi og etablering af en 
talentvejlederfunktion. (4.3.)

• Alle kommuner skal fremme en talentkultur, hvor det er legitimt og 
prioriteret også at sætte fokus på de dygtigste og mest interessere-
de elever i grundskolen. (4.4.)

• Der skal være et samlet overblik over naturfaglige/naturvidenska-
belige talenttilbud til brug for lærere, vejledere og ledelser, samt 
mere erfaringsudveksling mellem talentprogrammerne nationalt. 
(4.5.)
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Potentiale Strategisk indsats Virksom mekanisme Mål for 2021 Mål for 2022

4.1. Unge naturfaglige 
talenter i grund-
skolen og gymna-
siet skal udfordres 
og opleve samvær 
med andre unge 
med samme 
interesser. På den 
måde styrkes 
deres trivsel samt 
deres motivation 
for at blive så dyg-
tige som muligt.

Afholde camps og udvik-
le undervisningen for unge 
naturvidenskabelige talenter i 
grundskole og gymnasier.

Talentindsatser skal planlæg-
ges, så de bliver til gavn for 
fællesskabet i klassen og om 
muligt hæve hele klassens 
faglige niveau. 

Talentcamps uden for 
skolen udfordrer eleverne, 
da niveau og faciliteter er 
tilrettelagt efter de dygtige 
og særligt interesserede 
unge. Talentfulde elever 
indgår her i nye sociale 
fællesskaber med unge 
med samme interessesfære 
som dem selv7. 

Ved at styrke talentple-
jen kan de talentfulde 
elever bidrage positivt til 
STEM-undervisningen i 
klasserne, hvis det udføres 
med det for øje, at resten 
af klassen får viden om de 
talentfulde elevers arbejde 
og derigennem muligvis 
motiveres. Omvendt kan 
oversete talentfulde elever 
være forstyrrende i den 
daglige undervisning.

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

Der er udviklet en hand-
leplan for brug af online 
undervisning af talenter på 
baggrund af erfaringer fra 
20208. 
For at styrke talentarbej-
det lokalt vil Astra udvikle 
og gennemføre minimum 
fem blended learning 
talent-tilbud til skoler i form 
af camps lokalt på skoler 
med online undervisning fra 
Science Talenter, og med 
forudgående online kompe-
tenceløft af lærerne.

Hvert år afholdes 
naturfaglige og naturvi-
denskabelige camps for 
elever fra grundskole og 
gymnasier, hvor evalu-
eringer og dialog med 
kontaktlærere viser høj 
elevtilfredshed med det 
faglige indhold på camps. 
Camptilbudene udvikles 
løbende, og elever fra nye 
skoler deltager. Et særligt 
udviklingsfelt er blended 
learning på camps.

Understøtte undervisning i Unge 
Forskere-forløb og afholde 
Unge Forskere-konkurrence.

Gennem undervisning i na-
turvidenskabelige problem-
stillinger og efterfølgende 
deltagelse i konkurrencen 
og i mødet med juryen9 
styrkes elevernes moti-
vation, faglige niveau og 
selvtillid, og de oplever, at 
deres naturfaglige kompe-
tence kan videreudvikles.

Der er afholdt online intro-
duktions- og inspirationskur-
ser for grundskolelærere og 
gymnasieundervisere vedr. 
Unge Forskere.

Nye muligheder for brug af 
Unge Forskere i undervis-
ningen på STX er afsøgt.

Unge Forskere konkurren-
cen er afholdt gennem et 
online format, der udover 
selve konkurrencen giver 
mulighed for netværk mel-
lem deltagere og tilbyder 
faglig inspiration.

Alle indsendte projekter har 
fået skriftlig feedback fra 
juryen.

Deltagelse af 300 grund-
skoleprojekter og 100 
gymnasieelever fra hele 
landet i Unge Forskere- 
konkurrencen, samt 1.000 
bidrag til konkurrencen 
‘Min Vildeste Idé’.

Deltagerne giver udtryk 
for, at de oplever natur-
videnskab relevant, og 
at de kan videreudvikle 
deres naturfaglige kom-
petence. 

Astras indsatser:

7 Oxford Research, 2019. Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier. Analyse udarbejder af Oxford 
Research for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. s. 7

8 (Dækker over enkeltstående online foredrag, online camps, online aktiviteter som supplement mellem 
fysiske camps samt blended learning talent-aktiviteter lokalt på skoler).

9  NEUC, 2017. Evaluering af talentprogrammet Unge Forskere, august 2017.
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4.2. Flere lærere skal 
have viden om 
talentarbejde og 
talentdidaktik.

Astra uddanner talentvejledere 
og understøtte skolernes ar-
bejde med talentundervisning, 
talentprofiler og -didaktik, bl.a. 
med materialer.

Astra understøtter undervisere, 
der inddrager Unge Forskere-
konkurrencen i undervisningen, 
med kurser og inspirationsma-
teriale.

Talentvejledere fungerer 
som vidensspredere på 
skolen, der løbende sætter 
fokus på talentudvikling 
og talentdidaktik10 og kan 
understøtte lærernes fæl-
les professionelle udvikling 
vedr. talent. Ved at under-
støtte skolernes arbejde 
med talentundervisning og 
-didaktik tilpasses talen-
tindsatsen den enkelte 
skoles behov.

Der er i 1. halvår af 2021 
færdiguddannet 12 talent-
vejledere på grundskoleni-
veau og i 2. halvår er endnu 
12 optaget og har gennem-
ført 1. modul. 

15 talentvejledere på gym-
nasieniveau er uddannet i 
2021.  

Der er gennemført en 
Talentkonference med min. 
100 deltagere og med en 
evaluering, der viser høj 
deltagertilfredshed.

Der er via grundskole-med-
lemskabet gennemført min. 
ti lærerkurser om talentud-
vikling lokalt på skoler.

Viden om lokalt talentar-
bejde på skoler er formidlet 
gennem ny Talentantologi. 

Big Bang-konferencen har 
gennemført et talentspor 
med inspiration til lærere.

I 2022 er der 140 ud-
dannede talentvejledere 
i grundskolen og 70 i 
gymnasiet, og deres rolle, 
anvendelse og vejleder-
funktion er defineret.

Viden om lokalt talentar-
bejde på skoler kommuni-
keres bredt til lærere og 
ledere i grundskoler og på 
gymnasier.

4.3. Flere skoleledelser 
skal arbejde syste-
matisk med talent-
udvikling, herunder 
udarbejdelse af en 
talentstrategi og 
etablering af en 
talentvejlederfunk-
tion.

Dialog med skoleledelser om 
deres prioritering af at uddanne 
talentvejledere. Understøtte 
skolernes udarbejdelse af 
talentstrategi og arbejde med 
talentudviklingsmiljøer.

Talentcertificering af grundsko-
ler og gymnasier.

En vedtagen talentstrategi 
tydeliggør hvordan skolen 
vil arbejde med talentudvik-
ling og -kultur11. 
Talentvejledere er centra-
le for udarbejdelse af en 
talentstrategi, og skolele-
delsen er ansvarlig for den 
organisatoriske forankring 
af strategien.

100 skoler og gymnasier er 
medlemmer af Science Ta-
lenters Netværk, heraf fem 
nye skoler og gymnasier, 
som har modtaget sparring 
og vejledning om talentud-
vikling.

45 skoler og gymnasier er 
certificeret i science og ta-
lent og har en vedtaget og 
opdateret talentstrategi.

Astra har udarbejdet en 
handleplan for nye online 
lærerkurser, der understøt-
ter skolernes mulighed for 
at sætte talent på dagsor-
den.

50 skoler og gymnasier er 
Talentcertificeret.

På 50 skoler er det for-
muleret, hvordan lærings-
personalet skal arbejde 
med talentudvikling i en 
strategi eller lignende 
styredokument.

4.4. Alle kommuner 
bør fremme en 
talentkultur, hvor 
det er legitimt og 
prioriteret også at 
sætte fokus på de 
dygtigste og mest 
interesserede ele-
ver i grundskolen.

Understøtte kommuners talent- 
udviklingsarbejde.

Der er erfaring med, at 
kommuner, der har ind-
skrevet talentudvikling i 
relevante styredokumenter, 
prioriterer opbygning af 
kapacitet, kompetencer og 
talentkultur på kommunens 
skoler12.

To nye kommuner er blevet 
medlemmer af Science 
Talenters kommunale 
talentpakke og er indgået 
i dialog og sparring om 
talentudvikling og talentkul-
tur på kommunernes skoler 
i samspil med Astras øvrige 
kommunale indsatser. 

Astra udsender min. et te-
manyhedsbrev om talent.

Astra understøtter dialog 
og sparring om talent-
udvikling og talentkultur 
på skoler og i kommuner 
i samspil med øvrige 
kommunale indsatser, i 
det omfang de er inte-
resserede i en strategisk 
talentudvikling. 

Astra udsender min. et te-
manyhedsbrev om talent 
årligt.

10 Oxford Research, 2019. Talentudvikling i grundskolen og på gymnasier. Analyse udarbejder af Oxford 
Research for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. s.9

11 Ibid

11 Erfaringer fra Astras science talentindsats
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4.5. Der skal være et 
samlet overblik 
over naturfaglige/ 
naturvidenska-
belige talenttil-
bud til brug for 
lærere, vejledere 
og ledelser, samt 
mere erfaringsud-
veksling mellem 
talentprogrammer-
ne nationalt.

Samarbejde med talentud-
viklingsmiljøer i Danmark om 
videndeling og udvikling af 
talentindsatser samt at skabe 
overblik for lærere, ledere og 
vejledere over talenttilbud.

Koordinering af og overblik 
over talenttilbud nationalt 
giver bedre mulighed for 
lærere og vejledere til at 
starte og koordinere talen-
tarbejde.

Astra deltager i net-
værksmøder i Dansk 
Talentnetværk, hvor der 
bl.a. er fokus på erfarings-
udveksling og videndeling 
om talentindsatser.

Der er udviklet et digitalt 
overblik over etablerede 
og anerkendte danske 
talenttilbud 
på sciencetalenter.dk 

Astra samarbejder med 
talentprogrammer om 
at skabe overblik for 
målgrupperne over natur-
videnskabelig talentudvik-
ling i Danmark .
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