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1. Indledning 

1.1. Om årsprogrammet  
Årsprogrammet beskriver Astras kendte opgaver og indsatser i 2020, både de 
fondsfinansierede opgaver og opgaver med en statslig bevilling. Programmet beskriver 
desuden en række særlige indsatsområder, der er særligt fokus på i 2020. Astra arbejder 
med et langsigtet perspektiv, hvorfor der også indgår flerårige indsatser.  
 
Årsprogrammet træder i kraft pr 1. januar 2020. Astra indgår derudover en mål- og 
resultatplan med Børne- og Undervisningsministeriet1.  
 
Årsprogrammet 2020 er udarbejdet af Astras bestyrelse og godkendt af børne- og 
undervisningsministeren. 
 
NB! På grund af COVID-19 pandemien, har Astra, som alle andre, måtte aflyse eller ændre en 
række aktiviteter. Det gælder særligt de aktiviteter med stort deltagerantal (Big Bang, Unge 
Forskere) men også mindre netværksmøder, der dog i et vist omfang er søgt afholdt digitalt. 
Situationen vil formentlig påvirke hele årets aktiviteter. COVID-19 forhold er dog ikke 
yderligere beskrevet i årsprogrammet, idet teksten fokuserer på den faglige hensigt med 
aktiviteterne. 

1.2. Astras formål og vision 
Astras formål er beskrevet i lov om nationalt naturfagscenter (lov nr. 1320): 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.  
 
Astras bestyrelse har formuleret denne vision for Astras arbejde: 
 

➢ at alle børn og unge møder undervisning, der styrker, at de, som en del af deres 
almendannelse, opnår kompetencer inden for naturfag og naturvidenskab, så de kan 
udfolde sig som kritiske, kompetente og kreative samfundsborgere.  

 
➢ at flere unge inspireres til at vælge en uddannelse og -karriere inden for 

naturfag/naturvidenskab. 
  
Astra er den samlende aktør for naturfagsområdet i Danmark og arbejder på baggrund af et 
helhedssyn, som ser på sammenhænge mellem elever, undervisere, rammer og viden. Astra 
arbejder langsigtet, fordi forandringer i undervisningskultur og naturfaglige kulturer tager tid. 
 

 
1 Se mål- og resultatplan 2020, bilag 1 
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Astra arbejder vidensbaseret med at skabe overblik over og sikre synergi mellem offentlige 
og private indsatser inden for naturfags- og naturvidenskabsundervisningen i hele 
uddannelseskæden - på både lokalt, kommunalt, regionalt og nationalt niveau.  
 
Astra udvikler, indsamler og formidler viden inden for undervisning i naturfag og 
naturvidenskab og samler relevante samarbejdspartnere og indgår i større indsatser med 
potentiale for at udvikle undervisningen og forankre indsatserne.  
 
Frem til sommeren 2020 arbejder Astras bestyrelse og medarbejdere på at udarbejde en 
forandringsteori og strategi for Astras fremadrettede arbejde. 

1.3. Indsats på flere niveauer 
Elever motiveres og lærer gennem god undervisning. Undervisningen styrkes gennem 
dygtige undervisere og gode rammer omkring undervisningen, både i form af indhold, 
rammer og - ikke mindst - stærke naturfaglige kulturer på skolerne. 
 
Det kræver en samfundsmæssig prioritering, fx i form af lokalpolitisk opbakning og 
samarbejde med offentlige og private virksomheder. Indsatserne bør være langsigtede, 
koordinerede og foregå på et oplyst grundlag i form af aktuel naturvidenskabelig og 
didaktisk viden og grundig evaluering.  
 
Astra arbejder derfor helhedsorienteret på fire niveauer, som fremgår af figuren nedenfor. 
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Hvert niveau beskrives nedenfor. Ud for hvert niveau er angivet langsigtede visioner, der 
tjener som pejlemærker for den overordnede forståelse og indsats på området. Disse 
visioner afspejles i Astras konkrete aktiviteter, men kan i sagens natur ikke bruges som 
direkte mål, der kan afrapporteres på. Sådanne mål findes i stedet i tilknytning til de enkelte 
aktiviteter. 

Mikro: Børn og unge 

Det styrker elevernes læring, at de bliver anerkendt og udfordret og at de indgår i sociale og 
faglige fællesskaber. Derfor arbejder Astra med engagerende, inspirerende og 
fællesskabsstyrkende indsatser for alle elever uanset fagligt niveau.  
 
Astra arbejder med tre langsigtede visioner for børn og unge: 
 

• Alle børn og unge skal tilegne sig både viden, kompetencer og evnen til at kunne se 
naturfagene i umiddelbar anvendelse i deres egen tilværelse. 

• Mange børn og unge skal dykke dybere ned i naturfagene og inspireres til at 
dygtiggøre sig gennem tilvalg af naturvidenskabelige studieretninger og -
uddannelser, herunder også erhvervsuddannelser. 

• De særligt interesserede og dygtige børn og unge skal udfordres til at yde det 
allerbedste.  
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Meso: Underviserne og deres nærmeste omgivelser 

Forskning viser, at underviserne er den vigtigste motiverende faktor for, at børn og unge 
opnår naturfaglige kompetencer. Derfor arbejder Astra for at styrke undervisere både fagligt 
og didaktisk samt at styrke faglige fællesskaber og sammenhænge på langs og tværs i 
uddannelseskæden.  
 
Den langsigtede vision for de naturfaglige undervisere er, at: 
 

• Alle undervisere skal have de relevante kompetencer og indgå i faglige fællesskaber 
baseret på udvikling og videndeling for i sidste instans at kunne levere kvalificeret 
undervisning. 

Makro: Rammer 

Det tager tid at skabe en forankring af naturfagsindsatserne og det er derfor vigtigt at styrke 
langsigtede, koordinerede indsatser institutionelt, kommunalt, lokalt, regionalt og nationalt.  
 
Den langsigtede vision er, at: 
 

• Alle kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner skal arbejde strategisk for at 
styrke naturfaglige uddannelser 

Meta: Videndeling, rådgivning og evaluering  

Samarbejde og videndeling skaber de bedste resultater. Derfor arbejder Astra som 
samlende aktør for at facilitere samarbejder, rådgive aktører og skabe viden gennem 
evaluering. 
 
Astra vil styrke synlighed og fællesskaber mellem de mange private og offentlige aktører, 
der ønsker og har til opgave at styrke børn og unges naturfaglige kompetencer.  
 
Den langsigtede vision er, at: 
 

• Der skal være færre, men større og velkoordinerede indsatser på naturfagsområdet, 
de skal evalueres og formidles og teoretisk viden skal formidles til praksis. 
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2. Astras arbejde i 2020 
 
Astras aktivitetsportefølje består i 2020 af tre grupper af indsatser: særlige indsatser 
tilknyttet den nationale naturvidenskabsstrategi, nye udviklingsindsatser samt årligt 
tilbagevendende aktiviteter. Disse beskrives kort nedenfor og mere udførligt tilknyttet de 
forskellige målgrupper i de følgende afsnit. 

2.1. Særlige indsatser i 2020 ifm. den nationale 
naturvidenskabsstrategi 
I 2020 har Astra særligt fokus på at implementere nedenstående opgaver fra den nationale 
naturvidenskabsstrategi: 
 

1. Styrket videnforankring og formidling 
2. Målrettet videreudvikling af undervisning i naturfag og naturvidenskab 
3. Styrket indsats på ungdomsuddannelserne 
4. Styrke videndeling og kapacitetsopbygning 

 
Aktiviteter og indsatser udfoldes nedenfor med en beskrivelse af formål og målsætninger. 
Beskrivelsen er opdelt i henholdsvis grundskoler, erhvervsuddannelser, gymnasier og for 
den kommunale og regionale forankring.  

2.2. Øvrige udviklingsindsatser i 2020 
Ud over de særlige indsatser tilknyttet naturvidenskabsstrategien arbejder Astra med 
styrkelse af vidensformidlingen, samt løbende med at udvikle nye eksternt finansierede 
indsatser til gavn for naturfagsundervisningen i Danmark. Disse indsatser igangsættes efter 
en grundig analyse af målgruppens behov og indsatsens gennemførlighed. Som regel 
udvikles indsatser i samarbejde med en eller flere strategiske partnere. 

2.3. Årligt tilbagevendende aktiviteter  
Astra arbejder med en række årligt tilbagevendende aktiviteter. De fleste af disse rammer 
flere målgrupper og er derfor beskrevet samlet i afsnit 8. 
 
De tilbagevendende aktiviteter er med til at sikre en konsistent understøttelse af og fokus på 
udviklingen af den naturvidenskabelige kultur i både grundskoler og ungdomsuddannelser.  
 
Aktiviteterne understøtter desuden kommuner og uddannelsesinstitutioner i at arbejde 
koordineret og strategisk med en forankret naturfagsindsats.  
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3. Indsatser i grundskolen 
 
Grundskolen spiller en vigtig rolle for at styrke dannelse og rekruttering inden for 
naturfagene. Derfor har Astra særligt mange indsatser til både elever og lærere netop på 
grundskoleområdet, både for folkeskoler, fri- og privatskoler samt efterskoler. Aktiviteterne 
består dels af en række særlige indsatser ifm. den nationale naturvidenskabsstrategi, en 
række udviklingsprojekter samt Astras årligt tilbagevendende programmer. 

3.1. Særlige indsatser i 2020 ifm den nationale 
naturvidenskabsstrategi 

Koordinering og facilitering af netværk for naturfagsvejledere 

Netværket har - i lighed med tidligere år - til formål at understøtte kontinuerlig, systematisk 
og strategisk udvikling og videndeling i lærende fællesskaber på og mellem skoler samt i 
kommuner om naturfagsvejlederrollen og -funktionen. 
I netværket videndeler naturfagsvejlederne om udvikling af lokale naturfaglige kulturer i 
samspil med kommunale og nationale målsætninger. Omdrejningspunktet for netværkets 
arbejde er vejlederfunktionen på skolerne, dvs. både indholdet i netværksarbejdet og 
facilitering af netværket. 
Netværket for naturfagsvejledere/ressourcepersoner skal give deltagerne mulighed for at 
udvikle skolens naturfaglige kultur, gerne i samarbejde med skolens ledelse og den 
kommunale naturfagskoordinator. Der til denne indsats desuden knyttet en sparringsgruppe 
for naturfagsvejlederindsatsen. 

Mål i 2020: 
• Facilitering af første nationale netværksmøde for naturfagsvejledere/ 

ressourcepersoner 
• Afholdelse af tre “ledelse, der løfter”-arrangementer rettet mod skoleledelser og 

naturfagsvejledere (dog ikke del af den nationale naturvidenskabsstrategi) 
• Koordinere og facilitere mindst et møde for den eksterne sparringsgruppe, som er 

etableret for naturfagsvejlederindsatsen 
 

3.2. Øvrige udviklingsindsatser på grundskoleområdet i 2020 

Nationalt kompetenceløft for lærere 

Astra har i dialog med Danske Professionshøjskoler, Danske Universiteter og en række 
fonde bidraget til afklaring af mulighederne for at etablere et nationalt program (NAFA2) for 
kompetenceløft af naturfagslærere i grundskolen.  
 

 
2 NAFA står for NAturFagligt Akademi (arbejdstitel) 
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I 2020 er målet at udforme og aflevere en ansøgning om midler til denne indsats. 
 
Rationalet bag NAFA er at styrke kompetenceudvikling på professionshøjskoler, for 
derigennem at stimulere en bedre grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af 
lærere i grundskolen. 
 
Målgrupper er derfor primært undervisere på læreruddannelserne, sekundært lærere i 
grundskolen, naturfagsvejledere samt kommunale beslutningstagere og kommunale 
naturfagskoordinatorer. 

Opdateret information om prøver i de naturfaglige fag i grundskolen 

Astra sikrer løbende vedligeholdelse af information om fællesfaglig og enkeltfaglige prøver i 
de naturfaglige fag i grundskolen og vejleder naturfagslærerne ift indholdet i de nye 
læseplaner og vejledninger.  
 
Mål i 2020:  

• Opdateret information om digitale prøver i fysik/kemi, biologi og geografi deles via 
Astra.dk, nyhedsbreve og øvrige kommunikationskanaler 

• Sammen med ministeriets læringskonsulenter afholdes workshop på Big Bang 
konferencen om de digitale fysik/kemi, biologi og geografi. 

Certificering af grundskole og gymnasiale uddannelser inden for talent 

Astra tilbyder et certifikat for grundskoler og gymnasier, der har kvalificeret sig inden for 
science og talent. Formålet med certifikatet er at sætte fokus på det store arbejder der nogle 
steder bliver udført lokalt, at sætte barren for hvornår den enkelte skole/det enkelte 
gymnasium kan siges at gøre en stor indsats inden for science og talent og skabe synlighed, 
ikke mindst lokalt, de steder der virkelig har fokus på denne dagsorden. 
 
Målgruppe: Skoleledere på grundskoler og gymnasiale uddannelser 
 
Mål i 2020:  

• Certificering af 20 grundskoler (18 grundskoler blev certificeret i 2019) og 32 
gymnasier (29 gymnasier blev certificeret i 2019).  

 

3.3. Årligt tilbagevendende aktiviteter for grundskolen  
Tilbagevendende aktiviteter er vigtige for at sikre, at de gennem gentagen deltagelse får 
den ønskede effekt. Alle nedenstående aktiviteter er velkendte i skoleverdenen og benyttes 
årligt af grundskoler i hele landet. Årligt tilbagevendende aktiviteter beskrives samlet i 
kapitel 8. 
 

• Naturvidenskabsfestivalen  
• Big Bang  
• Engineering i skolen  



 

11 
 

• Science Camps  
• Unge Forskere  
• Explonauten 
• Talentvejlederuddannelsen  
• Lærerkurser målrettet indsatser for talentfulde elever  

 

4. Indsatser i erhvervsuddannelser  
Mange erhvervsuddannelser har et stort indhold af STEM3-faglighed, der er efterspurgt på 
arbejdsmarkedet. Erhvervsuddannelser kan desuden lede til mange relevante 
naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser. Imidlertid er kendskabet til 
STEM-erhvervsuddannelser for lille hos både elever og lærere i grundskolen. 

4.1. Særlige indsatser i 2020 ifm den nationale 
naturvidenskabsstrategi 
Astra vil i 2020 og fremadrettet arbejde for at styrke STEM-undervisning på landets 
erhvervsuddannelser ved at bygge videre på erfaringen med to temamøder i 2019 for 
undervisere på erhvervsuddannelserne. Desuden vil Astra involvere erhvervsuddannelser 
mere via allerede eksisterende aktiviteter og via nye initiativer, der forekommer relevante 
efter erfaringsopsamling fra temadage og koordinering med andre aktører.  

Etablering af netværk for erhvervsuddannelserne 

Kapacitetsopbygning på erhvervsuddannelsesinstitutioner som led i implementeringen af 
regeringens nationale naturvidenskabsstrategi. Formålet er på sigt at skabe udvikling af 
naturfaglige kulturer på erhvervsuddannelsesinstitutioner gennem styrkelse af en 
koordinatorfunktion og en kvalificeret videndelingsindsats.  
 
Astras erfaring er, at den bedste kapacitetsopbygning sker gennem et fokuseret netværk for 
koordinatorer på uddannelsesinstitutionerne, der kan forankre udvikling lokalt på deres 
institution. Derfor ønsker Astra - på lige fod med arbejdet i grundskoler og gymnasiale 
ungdomsuddannelser - at undersøge mulighederne for at opbygge et netværk for EUD-
STEM koordinatorer. 
 
Astra henvender sig direkte til EUD-STEM undervisere på to temamøder samt på Big Bang-
konferencen (aflyst i 2020). 
 
 
 
 

 
3 STEM (Science, Technology, Engineering og Mathematics) betegner den fælles naturvidenskabelige 
og teknologiske faglighed på erhvervsuddannelserne 
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Mål i 2020: 
 

• Undersøge muligheden for etablering af en model for etablering af netværk for EUD-
STEM koordinatorer 

• Koordinere og facilitere en temadag med afholdelse to steder i landet for EUD-STEM 
undervisere 

• Etablering af mindst 1 erfa- eller netværksmøde for EUD-STEM undervisere 
 

Udvide kendskab til eud og eux 

Der er behov for at styrke Astras indsats på ungdomsuddannelserne generelt, herunder 
særligt med fokus på erhvervsuddannelserne, så eleverne på ungdomsuddannelserne 
opnår større viden om og motiveres til at interessere sig for det naturvidenskabelige område. 
Astra vil i 2020 med inddragelse af relevante aktører udarbejde et overblik over 
igangværende indsatser og fremadrettede muligheder med henblik på at udarbejde en 
handleplan for at styrke det naturvidenskabelige område og STEM-fag i 2021. 
Handlingsplanen vil skulle være færdig sådan, at den kan indgå i skoleåret 21/22. 

4.2. Årligt tilbagevendende aktiviteter for erhvervsuddannelser  
Både Big Bang (aflyst pga COVID-19) og Naturvidenskabsfestival er helt åben for deltagelse 
fra EUD, men hidtil har der været relativt få deltagere. I 2020 vil Astra arbejde på at øge den 
fremtidige deltagelse i disse to aktiviteter gennem dialog med ovennævnte nystartede 
netværk. Se afsnit 8 for uddybning.  
 

• Big Bang  
• Naturvidenskabsfestival 
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5. Indsatser i gymnasiale uddannelser  
Gymnasiale ungdomsuddannelser rummer næsten 80 pct. af en ungdomsårgang og spiller 
derfor en vigtig strategisk rolle for at styrke dannelse og rekruttering inden for naturfagene.  
Astra fokuserer på at stimulere lærere og elever inden for det naturvidenskabelige 
fagområde. 
 
Aktiviteterne består dels af en række særlige indsatser ifm. den nationale 
naturvidenskabsstrategi samt Astras årligt tilbagevendende programmer. 

5.1. Særlige indsatser i 2020 ifm den nationale 
naturvidenskabsstrategi 

Ledelse og koordinering af netværk for naturvidenskabskoordinatorer 

Netværket er en støtte for naturvidenskabskoordinatorernes arbejde med at udvikle 
gymnasiernes naturvidenskabelige kultur. Netværket har fokus på udvikling af 
professionelle læringsfællesskaber og viden om udvikling af undervisningen i og på tværs af 
fagene (fagdidaktik). 
Netværket er organiseret omkring to årlige møder - et fælles nationalt møde og fem 
regionale møder. Desuden er der til denne indsats knyttet en sparringsgruppe for den 
gymnasiale netværksindsats. Endelig vedligeholder Astra en liste med kontaktoplysninger til 
alle de udpegede naturvidenskabskoordinatorer for at give koordinatorerne mulighed for 
sparring og videndeling mellem møderne. 

Mål i 2020: 
 

• Koordinere og facilitere 5 regionale netværksmøder for 
naturvidenskabskoordinatorer 

• Koordinere og facilitere 1 nationalt møde for naturvidenskabskoordinatorer 
• Koordinere og facilitere 1 møde for den eksterne sparringsgruppe for den gymnasiale 

netværksindsats 

Indsats for at synliggøre karrieremuligheder efter gymnasial uddannelse 

Det er en vigtig del af Astras vision at styrke unge uddannelses- og karrierevalg inden for 
det naturvidenskabelige og tekniske område. Derfor vil Astra i 2020 i samarbejde med 
relevante aktører sætte gang i en afdækning af behov for karrierevejledning og undersøge 
hvordan Astra bedst kan bidrage. 

Certificering af gymnasiale uddannelser inden for talent 

Se side 10. 
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5.2. Årligt tilbagevendende aktiviteter på gymnasieområdet  
Tilbagevendende aktiviteter er vigtige for at sikre en langsigtet effekt. Det sker ved, at alle 
niveauer i Astras forandringsmodel - her særligt gymnasieledelser og lærere - er trygge ved 
velkendte formater som naturligt bygges ind i årsplanlægningen. Alle nedenstående 
aktiviteter er velkendte i skoleverdenen og benyttes årligt af gymnasiale 
ungdomsuddannelser i hele landet. Se afsnit 8 for uddybning  
 

• Naturvidenskabsfestivalen  
• Big Bang konferencen  
• Science camps  
• Unge Forskere  
• Talentvejlederuddannelsen  
• Lærerkurser målrettet indsatser for talentfulde elever  

6. Forankring 
 
En væsentlig del af Astras forandringsteori handler om at sikre bæredygtig forankring af 
naturfagsindsatserne i faste rammer og strukturer. Det sker generelt gennem kommunal og 
institutionel kapacitetsopbygning, og på talentområdet specifikt ved at certificere 
uddannelsesinstitutioner inden for talent. 
 
I 2020 har Astra nedenstående indsatser for at forankre naturfagsindsatserne: 

6.1. Særlige indsatser i 2020 ifm den nationale 
naturvidenskabsstrategi 

Netværk for kommunale naturfagskoordinatorer 

Formålet er at styrke den naturfaglige kultur i de enkelte kommuner ved at støtte og styrke 
naturfagskoordinatorfunktionen, herunder koordinatorens faglige kompetencer, netværk til 
kolleger i andre kommuner samt at ajourføre koordinatorerne om aktuelle temaer. 
 
Astra driver regionale og et nationalt netværk for kommunale naturfagskoordinatorer med 
deltagelse af ca. 85 kommuner med årlige udviklingssamtaler og løbende vejledning.  
 
Aktiviteter 
Astras aktiviteter består af udviklingssamtaler/-forløb med kommunale forvaltninger (på 
baggrund af Astras kommunale naturfagskompas), facilitering af regionale netværk for 
kommunale naturfagskoordinatorer og af et nationalt netværk for kommunale 
naturfagskoordinatorer. 
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Mål i 2020 
[NB! Nedenstående mål er udfordret pga COVID-19 pandemien. Astra vil søge at gennemføre 
virtuelle møder og på anden vis sikre gennemførelse af samtaler og møder. En nærmere 
beskrivelse af dette findes i hhv halvårs- og slutrapporteringen på Astras Mål- og 
Resultatplan.] 
 

• Afholdelse af mindst 70 kompassamtaler med repræsentanter fra de kommunale 
forvaltninger 

• Koordinere og facilitere 10 regionale netværksmøder for kommunale 
naturfagskoordinatorer 

• Koordinere og facilitere 2 nationale møder for kommunale naturfagskoordinatorer 
• Koordinering og planlægning af et nationalt Udviklingsrum for kommuner 
• Sikre, at yderligere 3 (nye) kommuner kommer med i netværket. 

6.2. Øvrige udviklingsindsatser i 2020 
 
Kommunale udviklingsrum 
I 2020 arbejder Astra på at udvikle en ny ramme for etablering af et UdviklingsRum 2020-
2022/23 for kommuner med målet om at styrke udviklingen af formelle (politisk/strategiske) 
strukturer, der styrker naturfagsundervisningen. UdviklingsRum 2020-2022/23 baserer på 
erfaringer og relationer der er opstået på baggrund af faciliteringen af UdviklingRum 2018-
2020, hvor 11 kommuner deltog. 
 
Målgruppe: Kommunale naturfagskoordinatorer og repræsentanter fra de respektive 
kommuners styringskæder. 
 
Mål i 2020 

• Koordinering og gennemførelse af to workshops for interesserede kommuner mht. 
behovsafklaring 

• Udvikling af relevant UR2020-2022/23 koncept 
 

Uddannelsespolitiske debatmøder 

Astra afholder uddannelsespolitiske debatmøder i samarbejde med relevante aktører som fx 
kunne være de fem regioner, KL, skolelederforeningen m.fl. Målet er at styrke udvikling og 
videndeling på naturfagsområdet på langs og tværs af uddannelseskæden og 
styringskæden og mellem kommunerne og institutioner. Deltagerne ved disse debatmøder 
er af forskellig karakter fx. kommunale naturfagskoordinatorer, kommunalpolitikere (som 
regel udvalgsformænd på skole-/uddannelsesområdet) og regionalpolitikere samt 
interesseorganisationer. Debatmøderne skal bidrage til at skabe synlighed omkring 
naturfagsområdet og kan evt. afholdes samtidig med store naturfaglige events som f.eks. 
Unge Forskere semifinalerne, Naturvidenskabsfestivalen eller folkemødet.  
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7. Videndeling  
 
Viden om didaktik og naturfag er en væsentlig del af Astras arbejdsfelt. Astra deltager i 
videnskabende aktiviteter (konferencer, udviklingsprojekter mv) og både formidler, rådgiver 
og evaluerer inden for naturfagsområdet. 

7.1. Særlige indsatser i 2020 
 
I 2020 har Astra nedenstående indsatser for at styrke viden og samarbejde 

Forandringsteori 

Formålet med indsatsen er at styrke formidlingen af Astras teoretiske og praksisbaserede 
vidensgrundlag ifm centerets aktiviteter, så det faglige grundlag fremtræder klart. Indsatsen 
sigter mod at styrke gennemsigtighed om, hvilket teoretisk og erfaringsbaseret 
vidensgrundlag Astras aktiviteter hviler på.  
 
For at tydeliggøre sammenhængen mellem indsats, aktiviteter og ønskede resultater 
igangsatte Astra i 2019 et udviklingsarbejde baseret på en forandringsteori. 
Forandringsteorien skal sikre, at det faglige vidensgrundlag (teoretisk, praksisbaseret m.v.), 
som centerets aktiviteter hviler på, fremstår klart. I forlængelse af arbejdet med 
forandringsteorien vil Astra udvikle en systematik for angivelse af vidensgrundlag ifm. 
præsentation af aktiviteter/indsatser på astra.dk (i skabelon).  
 
Astra vil i løbet af 2020 færdiggøre forandringsteorien for Astras primære indsatser knyttet 
sammen med Astras nye strategi for 2021-25, som bestyrelsen vedtager i efteråret 2020. 
Forandringsteorien skal kunne danne grundlag for at fastlægge indikatorer og 
succeskriterier for de enkelte mål i mål- og resultatplanen for 2021 med henblik på bedre at 
kunne vurdere om de ønskede resultater er opnået.  
 
Mål i 2020 

● En færdig forandringsteori for Astras indsatser foreligger 1. oktober 2020  
● Forandringsteorien formidles grafisk på Astra.dk inden udgangen af 2020. 
● Der er udviklet en systematik for udvikling og formidling af viden (skabelon), som er 

fremsendt til ministeriet medio oktober 2020. 

Koncept for årligt vidensoverblik 

Astra vil i 2020 udvikle et koncept for et årligt overblik over viden, tendenser og udfordringer 
for status på kvaliteten af undervisning i naturfag og naturvidenskab i grundskolen og 
ungdomsuddannelser ud fra de bedst tilgængelige data og viden samt Astras erfaringer fra 
samarbejde med sektoren. I konceptet skal indgå et fokus på de største udfordringer og 
udviklingsbehov generelt og analysen skal indeholde en vurdering af Astras muligheder for 
at understøtte udviklingen. 
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Sigtet vil være, at Astra for 2021 og frem udarbejder et årligt overblik med udgangspunkt i 
det aftalte koncept.  

Videndeling nationalt og internationalt 

Astra deltager hvert år i en række nationale og internationale seminarer, konferencer og 
vidensdelingsfora inden for bl.a. naturfagsdidaktik, talent, evaluering samt udvikling og 
forankring af naturfagsindsatser med henblik på videndeling med fagfæller og opdatering ift. 
aktuel viden fra forskning og praksis. Som videnscenter bringer Astra dels danske erfaringer 
om naturfagsundervisning ind i en international kontekst, dels sætter Astra den indhentede 
viden og erfaring i spil i Danmark gennem arbejdet med forankring på mange niveauer, i 
talentudvikling samt i udviklingsindsatser og rådgivning af projektledere.  
 
Mål i 2020 
[NB! Astras internationale samarbejde er voldsomt udfordret af pandemien COVID-19, da 
mange af vores netværks konferencer og symposier er aflyst] 
 

• Deltagelse i relevante konferencer nationalt og internationalt 
• Bidrage til formidling af national og international viden 

Rådgivning om udvikling af naturfagsindsatser 

Astra har en omfattende rådgivning og dialog med initiativtagere til naturfagsindsatser både 
på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, som medvirker til at prækvalificere nye 
projekter, skabe synergi mellem eksisterende indsatser samt fremme, at naturfagsinitiativer 
bygger på eksisterende viden og erfaring fra evalueringer og praksis. I 2020 vil omfanget af 
rådgivningen være ca.to henvendelser om måneden. Desuden udarbejder Astra 
videnskortlægninger, analyser og redegørelser til fx. fonde eller andre aktører efter behov 
og mod betaling. Disse analyser vil være offentlige på astra.dk i det omfang rekvirenten 
tillader dette. 
 
Målgruppe er eksterne læringsmiljøer, kommunale naturfagskoordinatorer, fonde, forskere 
inden for naturfagsdidaktik, undervisere i grundskole og på ungdomsuddannelser 

NEUC - Naturfagenes Evaluerings- og UdviklingsCenter 

Naturfagenes evaluerings- og udviklingscenter (NEUC) rådgiver og evaluerer i 2020 10-20 
udviklingsprojekter om naturfagsundervisning for offentlige og private aktører. Dette sker i et 
samarbejde mellem Astra og Institut for naturfagenes didaktik (IND), Københavns Universitet 
(KU). Formålet er at opsamle og uddrage viden på tværs af projekter om naturfags- og 
naturvidenskabsundervisning, for at kunne kvalificere nye indsatser gennem rådgivning og 
evaluering og medvirke til at forandre praksis. Resultaterne formidles gennem Astras og KU, 
IND's kommunikationskanaler bl.a. nyhedsbreve, Big Bang konferencen, andre nationale 
seminarer og konferencer samt artikler i relevante tidsskrifter, NEUC.dk mv. Ydermere 
videndeles om resultaterne gennem dialog og rådgivning med projektmagere. 
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Målgruppe er eksterne læringsmiljøer, kommunale naturfagskoordinatorer, fonde, forskere 
inden for naturfagsdidaktik, undervisere i grundskole og gymnasiale ungdomsuddannelser 

Opdatering af projektdatabase 

I 2020 vil Astra opdatere og videndele en database over naturfaglige 
undervisningsprojekter. Databasen vil være offentlig tilgængeligt på astra.dk og vil ved årets 
udgang give overblik over 300 naturfagsindsatser.  
Databasen vil understøtte alle aktørers overblik over de væsentligste naturfagsprojekter i 
Danmark, synliggøre synergimuligheder og danne grundlag for udarbejdelse af 
videnskortlægninger samt rådgivning og vejledning om nye naturfagsindsatser.  
 
Afsluttede succesrige projekter kan videndeles gennem Astras kommunikationskanaler, men 
databasen vil i sagens natur også indeholde igangværende projekter, hvor resultaterne 
endnu er ukendte. 
 
Målgruppe er eksterne læringsmiljøer, kommunale naturfagskoordinatorer, fonde, forskere 
inden for naturfagsdidaktik, undervisere i grundskole og på ungdomsuddannelser 

Projektmodning med eksterne samarbejdspartnere 

Astra arbejder løbende med projektmodning af nye indsatser til at styrke og udvikle 
naturfagsområdet bl.a. med udgangspunkt i indsatsområderne i National 
naturvidenskabsstrategi.  
 
Projektmodning sker på baggrund af evidensbaseret national og international forskning og 
videnskortlægninger ift. dels hvad der har vist sig at have en positiv effekt og dels hvor 
forskning og praksis peger på behov for udvikling. I 2020 projektmodnes minimum én ny 
indsats og mulighederne for ekstern finansiering hertil afsøges. Astra prioriterer at indgå i 
store, langvarige programindsatser og projektmodningen sker altid i samarbejde med de 
relevante aktører inden for området. 
 
Målgruppe er eksterne læringsmiljøer, kommunale naturfagskoordinatorer, fonde. 

7.2. Øvrige udviklingsindsatser i 2020 

Engineering i skolen  

Astra samarbejder med Engineer the Future, Naturvidenskabernes hus samt VIA og 
Københavns professionshøjskoler om at introducere engineering i grundskolens 
naturfagsundervisning gennem projektet ‘Engineering i skolen’. Formålet er at fremme 
elevernes læring i naturfag, bidrage til at øge deres engineeringkompetencer og 
teknologiforståelse gennem brug af og produktion af teknologi, samt at udvide og nuancere 
elevernes viden om uddannelser og karrierer inden for naturvidenskab og teknologi. Dette 
søges opnået gennem kompetenceudvikling, events og ved at udvikle og formidle 
engineeringdidaktik samt undervisningsmidler til lærerne. 
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Målgruppe er undervisere i grundskole og på læreruddannelser samt kommunale 
konsulenter. 
 
Mål i 2020 
[NB! Big Bang-konferencen 2020 er aflyst pga. pandemien COVID-19, og desuden er mange 
kompetenceforløb på skoler aflyst] 
 

• At Astra har vidensdelt om engineeringdidaktik og undervisningsforløb på Astra.dk 
og på Big Bang konferencen. 

• At Astra har medvirket til planlægning og afholdelse af kompetenceudvikling for 
lærere i seks nye kommuner og arbejder løbende med at forankre engineering i de 
alle kommuner, der indgår i Engineering i skolen projektet.  

 
Link: Engineering i skolen  

Science kapital hos børn og unge i Danmark (SCOPE) 

Astra indgår i et samarbejde med VIVE, Københavns Universitet og professionshøjskoler, om 
at etablere redskaber til at undersøge børn og unges science kapital i Danmark. 
Spørgeskemaerne er inspireret af Aspires projektet i Storbritannien og bliver tilpasset en 
dansk kontekst. SCOPE-projektet er planlagt som et tiårigt program, der omfatter børn og 
unge fra grundskolen og ungdomsuddannelserne, samt disse forældre og lærere. 
 
Mål i 2020 
[NB! SCOPE projektstart er udskudt til 2021 pga pandemien COVID-19] 
 

• Astra bidrager til at kvalificere spørgeskemaer til pilottest og etablering af baseline 
for undersøgelsen af børn og unges science kapital 

• Astra udbreder kendskabet til science kapital begrebet gennem netværk, astra.dk og 
Big Bang konferencen. 

 

Fejring af 200-året for H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen 

Astra er sammen med DTU, Danske Universiteter, Videnskabernes Selskab og 
Experimentarium ledende partner i HCØ-jubilæet. Astras opgave er dels at producere 
skolemateriale med udgangspunkt i undersøgende metode og engineeringdidaktik, dels at 
koordinere formidlingen af opdagelsen af elektromagnetismen, bl.a. ifm. Big Bang-
konferencen og Naturvidenskabsfestival, der i anledning af jubilæet har fået temaet “Store 
opdagelser”.  
 
Endelig indgår Astra som medlem af styregruppen i den overordnede koordination af den 
nationale fejring. 
 
Mål i 2020 

• Astra producerer engagerende skolemateriale, hvor eleverne selv udforsker 
elektromagnetismen og udvikler produkter med engineeringmetoden 
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• Astra udbreder kendskabet til HCØ-fejringen gennem Big Bang konferencen, 
Naturvidenskabsfestival og netværksaktiviteter. 

8. Årligt tilbagevendende aktiviteter 
Astras tilbagevendende aktiviteter er med til at sikre en konsistent understøttelse af og fokus 
på udviklingen af den naturvidenskabelige kultur i både grundskoler og 
ungdomsuddannelser.  
 
Aktiviteterne understøtter desuden kommuner og uddannelsesinstitutioner i at arbejde 
koordineret og strategisk med en forankret naturfagsindsats.  

8.1. Naturvidenskabsfestival - uge 39  

Uge 39 er en festival for science, der skal være sjov, social og synlig. Børn og unge i hele 
Danmark kan være med til at fejre naturfagene på lokalt plan og stadig få følelsen af at 
være med i noget større. Det skal være både fagligt og festligt og skabe engagerende og 
mindeværdige oplevelser, som kan smitte af på den daglige undervisning, når hverdagen 
igen kalder. Naturvidenskab handler om virkeligheden, og eleverne skal opleve, at 
naturvidenskab giver dem handlekompetence, og at de kan bruge (natur)videnskab til at 
træffe beslutninger på et oplyst grundlag, som påvirker deres liv, deres hverdag og deres 
trivsel - både lokalt og globalt. 
Ugen kan udgøre et frirum, hvor der eksperimenteres med nye undervisningsmetoder, emner 
og samarbejder, som kan inspirere til resten af årets undervisning. Skoler og 
ungdomsuddannelser kan benytte festivalens gratis tilbud (fx det årlige Masseeksperiment, 
foredrag fra fagfolk, forsøg fra testoteket.dk, undervisningsforløb mm.) og lade sig inspirere 
af årets tema til at lave egne festivalaktiviteter.  
 
Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet hos Astra.  
  
Naturvidenskabsfestivalen skaber en ramme for lokale og nationale aktiviteter, der bredt 
engagerer elever i naturvidenskab, skaber et kompetenceløft hos lærerne og styrker de 
naturfaglige kulturer på skoler og ungdomsuddannelser. Selve festivalen foregår i en uge, 
uge 39, men metoder, emne og læring kan anvendes hele året rundt. Festivalen finder sted 
hvert år og har over 150.000 deltagende elever.  
 
Mål i 2020  

• 70% af de deltagende lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser oplever, at 
skolens indsats med Naturvidenskabsfestival styrker naturfagene hele året 

• 70% af de deltagende lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser oplever, at 
Naturvidenskabsfestival har medvirket til at naturfagene er blevet mere synlige på 
skolen 

• 70% af de deltagende lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser oplever, at 
Naturvidenskabsfestival har inspireret til nytænkning af undervisningen 
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Link: Naturvidenskabsfestivalen 

8.2. Big Bang konferencen (aflyst i 2020 pga COVID-19) 

I samarbejde med 6 andre centrale aktører på området (CFU, Friluftsrådet, Institut for 
Naturfagenes Didaktik (KU), Naturvidenskabernes Hus, Statens Naturhistoriske Museum (KU) 
og LIFE) arrangerer Astra hvert år Big Bang konferencen. Konferencen er Danmarks største 
naturfagskonference og messe for alle, der underviser, formidler eller forsker inden for det 
naturfaglige og naturvidenskabelige felt i grundskolen, på ungdomsuddannelserne og de 
videregående uddannelser.  
I løbet af to dage formidles den nyeste didaktiske viden, aktuel naturvidenskabelig forskning 
præsenteres, og de seneste praksiserfaringer deles.  
På konferencen mødes over 1.500 deltagere til to udviklende og overraskende dage med 
aktuelle keynote speakers, summende messestemning, inspirerende værksteder og 
konkrete ideer til udvikling af undervisningen i naturfag og de naturvidenskabelige fag. 
 
Formålet med Big Bang konferencen er at skabe et årligt tilbagevendende samlende event 
for undervisere, formidlere og forskere inden for det naturvidenskabelige felt, der skaber 
rammen for videndeling samt giver faglig inspiration til og bidrager til kompetenceløft af 
underviserne.  
 
På Big Bang konferencen mødes: 

• Undervisere i naturfaglige fag i grundskolen, såvel indskoling, mellemtrin som 
udskoling 

• Undervisere i naturvidenskabelige fag på gymnasier og andre ungdomsuddannelser 
• Undervisere på de videregående uddannelser i naturfag på alle niveauer 
• Formidlere og udviklere af undervisning inden for området, f.eks. på forlag, museer, 

science-centre eller naturskoler. 
 
Målgruppe: lærere på grundskole og gymnaiser, pædagogisk personale i dagtilbud og 
fritidsordninger. Kommunale konsulenter, eksterne læringsmiljøer og forskere inden for 
naturfagsdidaktik. 
 
Mål i 2020  
[NB! Målene nås ikke da Big Bang-konferencen 2020er aflyst pga pandemien COVID-19] 
 
• At 1500 personer deltager i konferencen, svarende til 2019  
• At 70% af deltagerne vil anvende og implementere udbyttet af oplæg og/eller 

workshops i egen undervisning, og dele erfaringerne med deres kollegaer.  
 

Link: Big Bang 
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8.3. Science camps  
Astra afholder Science camps for talentfulde børn og unge fra grundskoler og gymnasier 
over hele landet, som typisk opholder sig tre gange tre dage på camps.  
 
Formålet er at udfordre og engagere deltagerne og samtidig inspirere dem til at vælge en 
fremtidig uddannelse og karriere inden for naturvidenskab.  
Her oplever deltagerne desuden at blive en del af et socialt fællesskab, hvor der er fokus på 
faglighed, og hvor de møder ligesindede i overensstemmelse med Astras helhedsperspektiv 
på forandringsprocesser.  
 
På alle forløb får deltagerne lejlighed til at fordybe sig i specifikke temaer, arbejde med 
åbne opgaver, styrke deres almene kompetencer og møde rollemodeller fra 
uddannelsesinstitutioner og/eller erhvervslivet. 
 
Mål i 2020 
[NB! En række camps i foråret 2020 er aflyst pga pandemien COVID-19. Det er usikkert om 
en evt. smittestigning i efteråret 2020 vil føre til flere aflysninger] 
  

• Mindst 2600 elever fra hele landet deltager på Talentcamps  
• Tilfredshedsundersøgelsen ligger på mindst 4 på en skala fra 1 til 5  

 
Målgruppe: Elever i grundskole og gymnasiale ungdomsuddannelser.  
 
Link: Science Talenter  

8.4. Unge Forskere (afholdt online pga COVID-19) 
Unge Forskere er Danmarks største naturvidenskabelige talentkonkurrence. Det er en 
konkurrence for børn og unge i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, der elsker 
naturvidenskab og teknologi.  
 
Astras rolle i forbindelse med Unge Forskere er at projektlede konkurrencen og sikre, at den 
bidrager til at inspirere, udfordre og anerkende talentfulde elever i grundskoler og 
gymnasier. Samtidig skal den også inspirere lærere til problembaseret projektarbejde, der 
understøtter et kreativt, nysgerrigt og innovativt mindset hos eleverne.  
 
Unge Forskeres vision er at lade børn og unge arbejde direkte med den naturvidenskabelige 
forskning og teknologiske udvikling. De unge forskere viser, at deres ideer kan omsættes til 
handling i den virkelige verden, og at børn og unge kan gøre en forskel. Med de unge 
forskere som rollemodeller kan Astra inspirere en ny generation af science-interesserede 
børn og unge. 
 
Alle elever skal blive så dygtige, som de kan - også de mest talentfulde. 
Gennem problembaseret projektarbejde får talenterne mulighed for at dyrke deres interesse 
for science, og i konkurrence med landets bedste unge forskere kan de nå helt nye højder. 
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Desuden skaber Unge Forskere en ramme for, at finalisterne og vinderne bliver 
ambassadører for naturvidenskab og rollemodeller for andre unge.  
Unge Forskere skaber synlighed og fokus på naturvidenskab både gennem medierne og via 
de konkrete arrangementer, der skabes omkring konkurrencen både til de fem regionale 
semifinaler, den tre dages nationale finale samt de mange internationale konkurrencer, som 
vinderne deltager i (både Norden, Europa, USA, Brasilien, Kina etc.)  
 
Målgruppe: Elever i grundskole og gymnasiale uddannelser samt deres undervisere. 
Offentlige og private eksterne læringsmiljøer, der deltager som udstillere i finalen. 
 
Mål i 2020 
[NB! Den fysiske finale er aflyst pga pandemien COVID-19, men selve præmieoverrækkelsen 
blev gennemført virtuelt med ca. 700 gæster, der fulgte transmissionen live] 
 

• 1700 projekter deltager i konkurrencen 
• At der tilstræbes en forholdsmæssig regional fordeling af deltagere 
• At finalearrangement besøges af minimum 6.000 gæster  

 
Link: Unge Forskere  

8.5. Explonauten 
Astra har fået til opgave at udvikle og indrettet et mobilt talentlaboratorium, som kan besøge 
skoler i hele landet. 
Formålet er at give elever mulighed for at arbejde med nye teknologier og udstyr, som 
skolerne ikke selv kan stille til rådighed og skabe fokus på og mulighed for talentudvikling i 
grundskolen. 
 
Mål i 2020  

• Udvikling af didaktisk lærermateriale, som fokuserer på danske praksiserfaringer 
med talentudvikling i grundskolen 

• Præsentation af det mobile talentlaboratorium for yderligere kommuner, få positiv 
tilbagemelding og deltagelse fra mindst 5 nye kommuner med 15 skolebesøg af 
skoleklasser i Explonauten samt 1 talentdag for elever på tværs af skoler, hvilket 
svarer til 80 årlige skolebesøg. 

• Evaluering af Explonautbesøg i 5 kommuner 
• Justering og tilpasning af undervisningsmaterialer, web og Explonautindretning 

 
Forventningerne er fastholdt, i det der i hver af de 5 kommuner forventes 15 skolebesøg af 
skoleklasser i Explonauten samt 1 talentdag for elever på tværs af skoler, hvilket svarer til 80 
årlige skolebesøg. 
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8.6. Talentvejlederuddannelsen 
Formålet med talentvejlederuddannelsen er at styrke og kvalitetssikre det lokale 
talentarbejde på både skole- og klasseniveau. Dette gør Astra ved at uddanne 
talentvejledere, så flest mulige grundskoler og gymnasier har en uddannet talentvejleder. 
 
Astra har et flerårigt samarbejde med Københavns Professionshøjskole om at uddanne 
talentvejledere til grundskolen.  
 
Derudover er der opstartet nye samarbejdet med Absalon og Københavns 
Professionshøjskole om uddannelse af lærerstuderende inden for talentdidaktik under hhv. 
Sci-tek læreruddannelsen (Absalon) og Copenhagen Honours College (Københavns 
Professionshøjskole). 
 
Målgruppe: Undervisere i grundskole og gymnasiale ungdomsuddannelser. 
 
Mål i 2020 

• At der opstartes minimum 1 nyt hold for grundskolelærere i samarbejde Københavns 
Professionshøjskole med mindst 20 deltagere  

• At der opstartes minimum 1 nyt hold for gymnasielærere  
 
Link: Talentvejleder  
 
 


