
 

 

Kommissorium for naturfag 2020 
 
Baggrund 
Rudersdal Kommune har gennem de seneste år været en del af 3K samarbejdet, der har haft ”Alle 
børn skal lære at lære mere” som indsatsområde.  
 
I Ruderdal Kommune ønsker vi at udvikle udvalgte dele af læse-, matematik og naturfagsområdet i 
et udviklingsarbejde nært forbundet til erfaringerne, tænkningen og sproget fra de seneste års 
arbejde med ”Alle børn skal lære at lære mere”. Målet med udviklingsarbejdet er derfor dels at 
understøtte skolernes arbejde med på den ene side at give eleverne bevidste læringsstrategier i 
forhold til de udvalgte fokusområder indenfor læsning, matematik og naturfag, og dels at hjælpe 
den enkelte lærer med at stilladsere denne proces.  
 
Derudover er det samtidig en ambition at finde frem til om denne måde at drive udviklingsarbejde 
på har værdi for den enkelte skole såvel som for hele skolevæsnet. 
 
Indsats 
På naturfagsområdet vil vi sætte fokus på de fire naturfaglige kompetencer: Undersøgelse, 
modellering, kommunikation og perspektivering. De fire kompetencer er centrale i alle 
naturfagene og for at danne eleverne til naturvidenskabeligt tænkende individer. 
 
Samtidig er disse kompetencer helt uundværlige for udvikling af stilladsering og læringsstrategier i 
en naturfaglig kontekst. 
 
Undersøgelse 
Der ønskes en undersøgelse af, hvordan vi med de fire naturfaglige kompetencer (NK) som 
udgangspunkt kan skabe en undervisning som gør eleverne dygtigere til og mere begejstrede for 
naturfagene. 
 
Der vil være fokus på lærerens/teamets didaktiske greb i forhold til at skabe læring og begejstring, 
herunder:  
 
Hvordan kan undervisning i NK stilladseres, så den understøtter den enkelte elevs læring? 
Hvordan kan elevernes læringsstrategier støttes og udvikles? 
Hvordan kan undervisning i NK inddrage praktisk arbejde? 
Hvordan kan naturfagene spille sammen med hinanden og evt. andre fag for at give mere 
tværfaglighed? 
Hvordan kan naturfagene kombineres med undervisning i innovation for at blive mere 
handlingsrettede? 
Hvordan kan undervisning i NK tage udgangspunkt i elevernes hverdag og nærmiljø for at skabe 
stærkere relevans? 
Hvordan kan formidling af naturfag indgå som en naturlig del af undervisning i NK? 
 
 
 



 

 

Tiltag 
Udviklingsgruppen mødes 6 gange i kommende skoleår for at drøfte, videndele og udvikle praksis 
omkring arbejdet med de fire naturfaglige kompetencer.  
 
Hver skole har udpeget en tovholder for den faglige udviklingsgruppe. Denne tovholder har ansvar 
for, i samarbejde med ledelse og kollegaer, at understøtte og udvikle skolens arbejde med de fire 
naturfaglige kompetencer.  
 
Mens vi afprøver initiativer og metoder til arbejde med de naturfaglige kompetencer på 
elevniveau, vil vi anvende databaserede evalueringsmetoder til at vurdere effekten af vores 
indsatser. Det betyder, at skolens tovholder vil lave en struktureret indsamling af data i form af 
dokumenterede observationer, artefakter og målrettede spørgedata.  
 
Her vil vi være særligt opmærksomme på udviklingen af elevernes læring og interesse for naturfag. 
Det er vigtigt for os at viden, kompetencer og interesse for naturfag går hånd i hånd. 
 
Som det sidste ben vil vi have fokus på formidling af vores arbejde. Både processen, erfaringerne 
og de endelige konklusioner skal formidles, så de bliver anvendelige på alle skoler.  
 
De lokale tovholdere og den kommunale tovholder vil sammen udarbejde et inspirations- og 
evalueringsprodukt, der kan danne afsæt for det efterfølgende års udviklingsarbejde. 
 
Det konkrete forløb: 
1. Der udvælges et eller flere specifikke undersøgelsesområder indenfor de naturfaglige 
kompetencer.  
2. Afprøvningsforløb tilrettelægges med handlinger/indsatser, tidsplan og 
dokumentation/evaluering. 
3. Relevante faglærere og klasser på skolerne inddrages og sættes ind i deres roller. 
4. Der indsamles data løbende under projektet 
5. Der gives løbende tilbagemeldinger til udviklingsgruppen om projektets udvikling 
6. Projektet kan løbe over hele skoleåret og udvikle sig undervejs som projektgruppen gør sig nye 
erfaringer 
 
 
 


