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1. Styrket motivation og faglig fortælling
2. Manglende klare mål for 

naturfagsundervisning 
3. Fagligt og didaktisk endnu dygtigere 

lærere i naturvidenskab 
4. Kontinuerlig faglig fornyelse af 

naturvidenskabelige fag 
5. Styrket talentudvikling og udnyttelse af 

nye teknologiske muligheder 
6. Lokal prioritering, faglige netværk og 

samarbejde.

https://astra.dk/sites/default/files/nns_rapport_anbefalinger_final_web.pdf
https://www.uvm.dk/publikationer/folkeskolen/2018-national-naturvidenskabsstrategi
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https://www.ind.ku.dk/projekter/videnskortlaegning-til-national-stem-strategi/
https://www.ind.ku.dk/projekter/videnskortlaegning-til-national-stem-strategi/


Tre fokusområder
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Eleverne (del 1/3)
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Elevers interesse og motivation
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STEM-STUDERENDE NÆSTEN FORDOBLET PÅ 
TI ÅR

Kilde: Danmarks Statistisk: https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=33210, september 2019

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=33210


Elevers interesse og motivation

• Starter tidligt – aftager med årene

• Store kønsforskelle (fx tiltro til egne evner)

• Indsats for talenter

• Problemorientering, innovation, engineering mm. 

• Autentiske situationer (fx skole-virksomhed)

• Øget fokus på familie og fritidsaktiviteter (science 
kapital)
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Science kapital
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Elevernes naturfaglige kompetencer

Hvad ved I om elevernes naturfaglige kompetencer, og 
hvilket vidensgrundlag bygger I det på?

2 minutter
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Vi har meget begrænset
systematisk viden om 

elevernes naturfaglige
kompetencer!
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Forskellige bud på hvad elever kan lære af “engineering” (Sølberg 
& Waaddegaard, 2018)?

... selvstændighed, ansvar, evaluering af eget arbejde, arbejdsproces og resultat, kritisk 
tænkning, kommunikation, samarbejde, problemløsning, teknologisk mestring, opsøge 
viden, tænke innovativt, arbejde tværfagligt, iværksætte, kreativitet, initiativ, risikovillighed, 
faglig viden, eksperimenterende, legende, processuel viden, social viden, holistisk tilgang 
til naturvidenskab, scientific literacy, modellere, produktudvikle, anvendelsesorientering, 
design, iværksætteri, digital dannelse, kommunikative kompetencer, planlægge, 
eksperimentere, naturvidenskabelige arbejdsmetoder, robusthed, selvtillid, forklaring, 
refleksion, teknologiforståelse, kendskab til uddannelser, robotteknologi, programmering, 
etik, modellering, teknologisk mestring, digital fabrikation, design dannelse, 
handlingsparathed, argumentation og 21. århundredes kompetencer.

MONA 
2018-2



Naturfagsundervisning (del 2/3)
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Kompetenceorienteret undervisning

• Samme mål fra 1. til 9. (Naturfagenes ABC)

• Fællesfaglige forløb (vælg mindst to: lokal, teknologi 
og interessemodsætninger)

• Svært at omsætte kompetencemål til undervisning

• Samspil med 21. århundredes kompetencer (digitale
kompetencer, samarbejde, kreativitet, formidling mm.)

• Svag evalueringspraksis
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10 nybrud i naturvidenskabelig forskning
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https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Vidensnotat_0.pdf
https://emu.dk/sites/default/files/2021-02/gsk_naturvidenskabsstrategien_ny%20viden_VidenOm_Udviklingsredskab.pdf


Det store kolde bord
- en overvældende
mængde af tilbud
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Konkrete undervisningselementer

• Problemorienteret undervisning (Naturfagsmaraton, 
Engineering i Skolen, LEAPS)

• Undersøgelsesbaseret undervisning (IBSE)

• Samspil med omverden (Tektanken, LIFE, Skoletjenesten, 
Aqua mm.)

• Naturfag udenfor

• Personalisering af undervisning (DigiPipi, Naturklubber)

• Bæredygtighed (Klimaambassaden/Den Grønne Rygrad) 

• Digitale redskaber (dataopsamling, virtuelle 
læringsmiljøer, nye teknologier, digital produktion)
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https://astra.dk/udeundervisning


Projektoversigt
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Underviserne (del 3/3)
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Lokal og løbende professionel udvikling

Internt

• Faglig og fagdidaktisk opkvalificering (KA-STEM)

• Faglige vejledere, fagteams og ledelse

• Professionelle læringsfællesskaber
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Lokal og løbende professionel udvikling

Eksternt

• Mange indsatser på naturfagsområdet!

• Bedre kobling til forskningen (NAFA?)

• Kobling til ungdomsuddannelserne

• Kommunal koordinering og samarbejde
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Opbygning af naturfaglig kultur
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