
Regionalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
i Region Nordjylland
9. December 2021 - kl. 10 - 14.30



Velkommen!

● Præsentation af værter og facilitatorer

● Gæster

● Hvem er I?

● Praktiske informationer 

Værter

Aalborghus Gymnasium, 
Kirsten Neuschild

Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra



1. En model for samtale om gymnasiets 
naturfaglige kultur 

2. Fælles læring fra nye undervisningsforløb, 
undervisningsmaterialer og didaktik

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

Mødets temaer



Program
10.00 Velkomst og en hilsen fra Regionen

10.40 Rundvisning på værtsgymnasiet

11.00 Model for samtale om Gymnasiets 
naturfaglige kultur

11.50 Frokost

12.30 Orientering om nyt fra ABC'en

12.40 Fælles læring fra kollegers afprøvning 
af nye undervisningsforløb, 
undervisningsmaterialer og didaktik

13.20 Pause

13.30 Fremme og kvalificering af unges valg 
af naturvidenskab i gymnasiet

14.20 Afrunding

14.30 Slut

https://astra.dk/naturvidenskabens-abc-til-gymnasiet


Netværkets formål
At styrke jer som naturvidenskabs-
koordinatorer for stx, hf eller htx: 

- i forhold til at bruge hinanden på 
tværs af institutioner samt
 

- at skabe fagdidaktisk udvikling 
gennem praksisfællesskaber 
på jeres egen institution



*Det nationale naturfagscenter

Netværk for 
naturvidenskabskoordinatorer 
på de gymnasiale uddannelser
Målgruppe 
Naturvidenskabskoordinatorer på institutioner der udbyder STX, HTX 
eller Hf uddannelser.

Struktur og indhold
Faciliterede møder regionalt og nationalt suppleret med 
koordinatorernes egne netværk/teams på egen skole.

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

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

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

175 naturvidenskabs-
koordinatorer 

147 uddannelses-
steder

1 Nationalt netværksmøde

5 Regionale 
netværksmøder



Netværk i naturfagslandskabet
Politikere

Forvaltning

Stat
Region
Kommune

Grundskole Gymnasiale 
uddannelser

Erhvervs- 
uddannelser

Naturfagskoordinatorer
- i regionale og kommunale forvaltninger

Naturfagsvejledere

Naturvidenskabs-
koordinatorer

Naturvidenskabelige 
ressourcepersoner

Myndigheder

Uddannelsesinstitutioner

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

https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/naturfagsvejledere
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/gymnasiale-uddannelser
https://astra.dk/netvaerk-eud
https://astra.dk/netvaerk-eud
https://astra.dk/kommunal-forankring


*Det nationale naturfagscenter

Regionale konsulenter
Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Sjælland

Hovedstaden



Nyt fra Fagkonsulenten 

Børne- og 
Undervisningsministeriet 



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

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


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



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

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



Fagkonsulenternes opgaver: 

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



En hilsen fra Regionen



Rundvisning på 
Aalborghus Gymnasium



Model for samtale om 
gymnasiets naturfaglige kultur



Hvad indeholder 
punktet?

Proces: 
- Introduktion til lokal naturfaglig kultur
- Præsentation af samtalemodellen
- Erfaringer fra test af modellen

- I afprøver modellen i grupper 

Produkt:
- Tilrettet samtalemodel ud fra afprøvningen og 5 regionale møder, som kan 

bruges i arbejdet med at udvikle jeres gymnasiums naturfaglige kultur 



God naturfagsundervisning kan bedrives af én 
person, men god udvikling af 

naturfagsundervisningen er en sag for mere 
end én person

    
  

Citat naturfagsundervisere

Flemming og Lars, Astra



Definition - Lokal naturfaglig kultur

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

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



Lokal naturfaglig kultur  

Jan Sølberg august 2021, nationalt naturfagsvejledermøde 

Faglige foreninger
Samarbejde med grundskoler

Samarbejde med virksomheder

(OBS: Let tilpasset af astra)



Lokal naturfaglig kultur  

Jan Sølberg august 2021, nationalt naturfagsvejledermøde 



Samtalemodellen (Udkast)

Jan Sølberg august 2021, nationalt naturfagsvejledermøde 

Afklarings-
perspektiv

Udviklings-
perspektiv

3 Fokus-
områder

Inspiration 
til udvikling



Hvad skal I nu?

Test af samtalemodellen ved bordene

1) Vælg ordstyrer
2) 5 min. Individuel forberedelse 

(Hvem er vi?)
3) 15 min. dialog. Ordstyrer er opmærksom

på, at alle kommer til orde.

4) 2 min. individuel evaluering
- Hvad er godt ved modellen
- Hvad mangler ved modellen
- Kan jeg bruge modellen

5) 5-10 min. pointer i plenum



Frokost



Nyt om 
Naturvidenskabens ABC





Naturvidenskabens 
ABC indhold
1.1 Naturvidenskabens rolle i samfundet. 
1.2 Naturvidenskabelig metode og praksis. 

2.1 De 10 vigtigste naturvidenskabelige erkendelser.
2.2 Centrale videnskabspersoner i forhold til erkendelserne. 
2.3 Cases der eksemplificerer, hvor erkendelserne er i spil. 

3.1 Ubesvarede naturvidenskabelige spørgsmål.
3.2 Aktuelle problemstillinger og dilemmaer.

https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Naturvidenskabens%20ABC_3.udgave_sep20_web.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2020-09/Naturvidenskabens%20ABC_3.udgave_sep20_web.pdf


Indhold til alle målgrupper

Progression for 
erkendelsen

Introduktionsfilm til 
eleverne

Inspiration til undervisning

Film - forsker som rollemodel

Inspirationsforløb eller 
Undervisningsforløb



Inspirations- og 
undervisningsforløb til 
Naturvidenskabens ABC
1. Natur, mennesker og samfund påvirker hinanden gensidigt. 
2. Jordens overflade og klima udgør et dynamisk system.
3. Jordens ressourcer er konstante og indgår i et kredsløb.
4. Naturen er rig på biodiversitet.
5. Alt liv har udviklet sig gennem evolution.
6. Organismer består af celler – generne i dem kan både 
nedarves og ændres. 
7. Alt i universet er opbygget af små partikler.
8. Fundamentale fysiske naturkræfter virker overalt i universet. 
9. Energien i universet er bevaret og kan ændres fra en form til 
en anden.
10. Solsystemet er en meget lille del af en enkelt af milliarder 
af galakser i universet.

+ Elev- og lærermateriale til Naturvidenskabeligt 
Grundforløb 

Inspirationsforløbene 
rummer typisk:
● Intro til forløbet
● Mål og faglige pointer  

(Kernestof)
● Evaluering af elevernes 

læring
● Inspiration til 

arbejdsspørgsmål
● Inspiration til 

materialer, øvelser og 
arbejdsformer

● Oplæg til didaktisk 
refleksion

Klar primo 2022



https://naturvidenskabensabc.dk/
https://naturvidenskabensabc.dk/forside/gymnasium/






Læring fra kollegers 
praksis



UBNU
Fælles læring fra nye 
undervisningsforløb, 
eksperimenter, 
materialer og didaktik.

Samfundsrelevante 

Problemstillinger i 

Naturvidenskabsundervisningen

Talentudvikling

Karrierelæring

Undervisnings- 
differentiering

Progression og 
Naturvidenskabens 
ABC

Innovation

Verdensmål

Det digitale

Problembaseret 
læring

HVORFOR?



*Det nationale naturfagscenter

Data som grundlag 
for fælles refleksion 
med kollegerne...
Lokale data fra jeres egen praksis 

● Hvilke data kan kvalificere 
faggruppens/teamets læring?

● Hvordan kan data indsamles under 
planlægning og gennemførelse af 
afprøvningen?

Generelle data som udfordrer jeres lokale data
● Brede generaliserede data (fx pointer fra EVA 

rapporter, landsdækkende evalueringer m.v.)
● Forskningsdata og resultater



*Det nationale naturfagscenter

Del jeres erfaringer 
og ideer...

Opgaven er at dele viden om:

1) Hvordan og hvilke data I kan indsamle om undervisningen i forlængelse af fx en ny 
øvelse, et forløb, et materiale/materiel eller en særlig didaktik (fx engineering)

2) Hvordan sikrer I jer at både lærergruppen og eleverne fremadrettet kan få udbytte af 
øvelsen, forløbet, materialet/materiellet eller didaktikken?



Metoder til læring af 
kollegas erfaringer..
Fx eksempler på spørgsmål efter en afprøvning
1. Hvad var dit mål med aktionslæringen (afprøvningen, red)?

2. Hvad fandt du ud af? Hvilke refleksioner har du gjort dig? 

3. Hvilke andre perspektiver kunne der være?

4. Hvad vælger du fremadrettet? Hvad vil du arbejde videre med?

Fra artiklen “Aktionslæring” af S.Beck og H.S. Jørgensen i Gymnasiepædagogik. 4. udgave, 1. oplag, København 2020

Eller

1. Hvilke nye tanker gav forløbet anledning til?

2. Hvilke nye handlinger er du blevet inspireret til 
og vil benytte i fremtiden?

3. Hvilken ny viden har du fået?

Fra Udviklingsværktøj til “Samfundsrelevante problemstillinger i naturvidenskabsundervisning”



Fremme og kvalificering af 
unges valg af 

naturvidenskab i 
gymnasiet



Indhold

● Et eksempel fra værtsgymnasiet 
● Diskussion - Fremtidigt arbejde med temaet
● Elevtrivsel som et lille supplement 

Agenda
1….
2…
3..



Erfaringer og ideer 
fra 16 gymnasier

● Gode overgange 
fra Grundskole til Gymnasium

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

og events
● Frivillige naturvidenskabsaktiviteter
● Rollemodeller
● Besøg på virksomheder 

og videregående uddannelser
● Personlige samtaler ml. lærer og elev

Blandt andet...



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

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

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



Fremme og kvalificering af 
unges valg af 

naturvidenskab på 
Aalborghus Gymnasium



Diskussion i grupperne:

1)Hvordan og hvad gør I på jeres gymnasium? 

2)Hvordan kan vi i netværket arbejde videre 
med temaet?

Fremme og kvalificering
- af elevernes valg af naturvidenskab i deres 
gymnasiale uddannelse



God elevtrivsel og 
rekruttering

.. er det, det samme der skal til?

Både materialet til erhvervsuddannelser og 
gymnasier sætter fokus på disse temaer:

● Undervisning og arbejdsformer
● Faglige og sociale fællesskaber
● Støtte og ressourcer
● Overgange*
● Ledelsens rolle

*I materialet til erhvervsuddannelser er overgange et selvstændigt tema, mens det i gymnasiematerialet særligt nævnes, som en del af temaet om fællesskaber.



Vejen til god elev- 
trivsel rummer 
mange elementer, 
der også kan 
fremme elevernes 
valg af fag og 
studieretning

Illustration fra “Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne” udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2021



Undervisning og 
arbejdsformer

God klasseledelse
1. Klassekulturen er præget af gensidig respekt, 

rummelighed, struktur og tydelige regler.

2. Læreren har et særligt fokus på at danne 
tillidsfulde relationer til den enkelte elev.

3. Alle elever skal have mulighed for at deltage i 
undervisning og gruppearbejde.

Læs mere i EVAs: 
Videnspakke om klasseledelse i gymnasiet

Temaillustration fra “Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne” 
udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2021

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/klasseledelse-gymnasiet-0


“Undervisning og arbejdsformer” omfatter alle de faglige aktiviteter, som 
lærerne faciliterer og sætter i gang. Men det nyeste trivselsmateriale lægger 
særlig vægt på “God klasseledelse”. 

Det har stor betydning for elevernes trivsel om lærerne kan facilitere en god 
samarbejdskultur i klassen, hvor alle elever oplever, at de kan bidrage.

Der findes et righoldigt materiale om “God klasseledelse”, som er skrevet 
direkte til brug i gymnasiet. 

“Videnspakken om klasseledelse i gymnasiet”, indeholder både et 
vidensnotat, et udviklingsredskab, eksempler på praksis og en PowerPoint 
præsentation. Videnspakken findes både på eva.dk og på EMUen.

Udover god klasseledelse sætter inspirationsmaterialet til elevtrivsel i 
gymnasiet fokus på:

- feedback kultur og plads til at begå fejl - som en vej til at modvirke 
præstationspres og 

- inddragelse af eleverne i udvikling af undervisningen, gennem en fælles 
evaluering af undervisningen for lærer og elever.



Faglige og sociale 
fællesskaber

Fire forskellige typer aktiviteter
1. Aktiviteter der styrker klassefællesskaberne

2. Aktiviteter, der understøtter det sociale 
fællesskab på tværs af klasser 

3. Aktiviteter, hvor eleverne er fælles om noget 
fagligt – interessefællesskaber

4. Aktiviteter der introducerer til nye fællesskaber

Der er brug for flere og rummelige fællesskaber - så 
der er plads til alle, også hvis man skiller sig lidt ud.

Temaillustration fra “Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne” 
udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2021



Faglige og sociale fællesskaber dannes både omkring faglige og sociale 
aktiviteter.

Faglige aktiviteter hvor eleverne både lærer noget, bliver stolte af det, 
som de kan, og knytter bånd til hinanden og lærerne kan fx være aktiviteter, 
hvor eleverne møder rollemodeller eller hvor eleverne viser noget, som de 
har lavet i undervisningen, for hinanden og til andre uden for skolen.

De sociale fællesskaber styrkes af både faglige og sociale aktiviteter, hvor 
elever (og lærere) fx griner sammen, laver mere praktiske faglige og sociale 
øvelser eller bevæger sig fysisk.

I inspirationsmaterialet til gymnasierne er der desuden en særlig fokus på 
om skolens fællesskaber er ekskluderende eller rummelige - fx i 
forbindelse med fester og alkohol, den digitale kommunikation og 
antimobbe-kultur.

Punkt fire med introducerende aktiviteter kan fx være i forbindelse med 
start i grundforløbsklasserne, studieretningsklasser eller “fagpakke-hold”.



Støtte og ressourcer
Stort set alle elever oplever udfordringer af personlig, faglig 
eller social karakter i løbet af deres gymnasietid. 

Elever som ikke trives kan blive frafaldstruede - og 
ødelægge undervisningen for sig selv og andre

Inspirationsmaterialet til gymnasierne lægger vægt på: 

● at eleverne er forskellige og har brug for forskellige og 
diskrete indgange til skolens støttetilbud

● at eleverne gerne vil hjælpe hinanden, men mangler 
viden og redskaber

● at eleverne kan have glæde af at lære strategier til at 
strukturere og prioritere deres tid

● at lærere og elever er i dialog om 
afleveringstidspunkter i spidsbelastningsperioder

Temaillustration fra “Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne” 
udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2021



Overgange
Udvalgte råd fra erhvervsuddannelses-
materialet 

1. Fortæl og vis eleverne, hvordan nuværende læring 
hænger sammen med læring senere i deres uddannelse

2. Sørg for, at lærerne fra elevernes kommende fag - efter 
grundforløbet - kommer på besøg og fortæller om deres fag 
og hvad eleverne læringsmæssigt skal forvente.

3. Informer også om uddannelser (studieretninger) og fag, 
efter at eleverne har besluttet, hvilken uddannelse 
(studieretning) de vil fortsætte på.

Temaillustration fra “Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne” 
udgivet af Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2021



Illustrationer fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA i 2019 og 2021

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/trivsel-paa-erhvervsuddannelserne


Næste møde er
Nationalt netværksmøde 
onsdag den 6. april 2022

-
Og I skulle have modtaget 

en invitation!



Evaluering
https://bit.ly/3GqpD5P


