
Nationalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer 
Tirsdag d. 2. april 2019



Velkommen!

● Baggrund og intentioner for 
naturvidenskabskoordinatorer og netværk
 

● Astra som facilitator af det nye netværk

Sidsel Hansen, 
Undervisningsministeriet

Heiko Buch-Illing, Astra



National naturvidenskabsstrategi 



Flere børn og unge skal interessere sig for naturfag i folkeskolen samt vælge 
naturvidenskabelige gymnasiefag og erhvervsfaglige STEM-uddannelser.

Flere børn og unge skal være meget dygtige i naturvidenskabelige fag og erhvervsfaglige 
STEM-uddannelser

To nationale målsætninger i strategien



Faglig 
fortælling

Faglig
fornyelse

Samarbejde
og netværk

Talentudvikling

Dygtige 
lærere



✔ Udpegning af naturvidenskabskoordinatorer i 
gymnasieskolen

Nye netværk skal bidrage til kompetenceudvikling 
på ungdomsuddannelserne

”Hvis eleverne på ungdomsuddannelserne skal blive dygtigere til de 
naturvidenskabelige fag, skal lærernes faglige og fagdidaktiske
kompetencer have et løft. Det skal primært ske gennem netværk og videndeling.

Der er gode erfaringer med etablering af faglige netværk i såvel skole- som fagregi. Det 
er derfor målet at udbyde kvalificeret facilitering af netværk inden for de 
naturvidenskabelige fag, med inddragelse af den nyeste viden på området. Det skal 
sikre, at der sker et løft af lærernes kompetencer.”

National naturvidenskabsstrategi, initiativ 2.4 (Regeringen, marts 2018)



Astra som facilitator
..og erfaringer fra arbejdet med 

netværk for kommunale 
naturfagskoordinatorer 

(6 slides)
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“Alle Astras+UVM’s netværk har til 
formål at sætte fokus på lokal 
kompetenceudvikling og 
kapacitetsopbygning med det formål at 
udvikle og styrke undervisning i naturfag 
og naturvidenskabelige fag på 
grundskoler, på gymnasiale uddannelser 
og erhvervsskoler og dermed udvikle og 
styrke naturfaglige/naturvidenskabelige 
kulturer.”



Videndeling…..i netværk
Spot på netværk for kommunale naturfagskoordinatorer

Adgangskrav 
Forankring af koordinator i kommunal forvaltning med tydeligt mandat

Mål
Videndeling og “kulturudvikling”

Struktur og indhold
Netværksmøder (regionale og nationalt)
Udviklingssamtaler/vejledning
Særlige forløb (Udviklingsrum)

Facilitering/Koordinering
Astra (og UVM)



Videndeling…..i netværk
Netværk for naturvidenskabskoordinatorer på de 
gymnasiale uddannelser

Adgangskrav 
Udpegning af koordinator fra institutionens ledelse

Mål
Videndeling og “kulturudvikling” med fokus på udvikling af fagdidaktiske 
kompetencer og stærke læringsfællesskaber i og mellem fag og 
institutioner.

Struktur og indhold
Netværksmøder (regionale og nationalt)
Øvrig kommunikation

Facilitering/Koordinering
Astra (og UVM)



Videndeling…..i netværk
Spot på rollen som naturvidenskabskoordinator

En naturvidenskabskoordinator kan fx arbejde med at:

- være bindeled mellem ledelse og underviserne
- styrke videndeling og koordinering fx via 

praksisfællesskaber
- rådgive, evaluere og vejlede undervisere 

individuelt eller i teams
- Sikre synergi og samarbejde med grundskoler, 

eksterne læringsmiljøer, virksomheder og andre 
relevante aktører

Rollen (indhold og omfang) defineres lokalt. 

Hvem?
En uddannelsesleder, 
faggruppekoordinator 
eller underviser, der 
repræsenterer en enkelt 
uddannelse eller hele 
jeres institution!?



Program
1. Velkomst v/Undervisningsministeriet og Astra - Det nationale naturfagscenter
2. Naturvidenskab i gymnasiet v/ Jens Dolin (Fmd. for Danish Science Education 

Research Association”, forkortet DASERA og professor emeritus fra Institut for 

Naturfagenes Didaktik på KU).
3. Dialog om netværkets form og indhold v/ jer selv i grupper.

Som indledning til punktet vil vi præsentere jeres svar på vores spørgsmål om 
status for den naturvidenskabelige undervisningskultur på jeres skole og jeres 
ønsker til netværkets form og indhold.

4. Afslutning og lidt om den videre proces
5. Præsentation af Big Bang-konferencen



Praktiske oplysninger

● Praktiske oplysninger
● Kontaktpersoner hos Ministeriet og i Astra

Niels Vinther Lars Hagelskjær Wieland Flemming Sjølin  Bauer



Naturvidenskab 
i gymnasiet

v/ Jens Dolin
Lidt om naturfagsdidaktik, 
læringsfællesskaber og værdien af 
samarbejde både på langs og på 
tværs af uddannelseskæden

(Se selvstændig præsentation fra mødet!!!)



Status og 
ønsker

Jeres svar på vores spørgeskema







Input til netværkets 
form

Svarene kan grupperes under følgende overskrifter

● Mødeform (Oplæg, workshops, erfarings- og videndeling, sparring m.v.)

● Forskellige typer af møder (Nationale, regionale, opdelt efter uddannelser eller 
institutionsstørrelse, møder med eksterne aktører, hel- eller halvdagsmøder m.v.)

● Kommunikation mellem møderne (Nyhedsbrev, kommunikations- eller 
videndelingsplatform m.v.)



Input til netværkets 
indhold

Svarene kan grupperes under følgende overskrifter

● Generel inspiration og konkrete værktøjer
● Samarbejde og organisering internt
● Samarbejde eksternt
● Kompetenceudvikling/efteruddannelse
● Fagdidaktik
● Udvikling omkring obligatoriske forløb
● Andet



Dialog om 
netværkets form og 
indhold

● 10 grupper
● 20 minutter
● 3 spørgsmål
● 1 repræsentant fra Astra eller 

Undervisningsministeriet



PIP

Pointer I Plenum
● Hvad er netværkets vigtigste funktion?
● Hvilken form kan netværket have?



Afrunding og den 
videre proces

● Vi evaluerer jeres input
● Vi inviterer til regionale møder efter 

sommerferien*
● Næste års nationale netværksmøde forventes at 

ligge sammen med Big Bang-konferencen
● Vi opdaterer gymnasiedelen på astra.dk og 

uploader oplæg og materiale fra i dag

*Vi ved det godt! I vil godt mødes igen og I vil gerne være værter eller bidrage med emner til efterårets regionale møder! 
Derfor får I mulighed for at byde ind i forbindelse med evalueringen af dagens møde - som I får link til senere :-) 



I er på astra.dk!



Evaluering af mødet 
...og input til de regionale møder i efteråret

kortlink.dk/xead 



VELKOMMEN



• Big Bang er Danmarks største konference 
for undervisere i de naturvidenskabelige 
fag

• Bliver i år afholdt for 7. gang
• 1500 deltagere
• Flest fra grundskolen
• Vi vil gerne have fat i flere fra gymnasierne
• Ca. 150 oplæg og workshops
• Stor udstilling
• Masser af netværk



Tidsplan for 
eftermiddagen

13.00-14.00 Frokost i Hal B
14.00-14.45 Oplæg
15.00-15.45 Oplæg
15.45-16.15 kaffepause
16.15-17.00 Oplæg
17.00-18.00 Messe mm.



14.00 – 14.45
Hvad skal 

gymnasielærere 
kunne i morgen 
og på længere 

sigt? 14.00-14.45
Motivation med 
citizen science 

i gymnasiet

16.15-17.00
Kød,kryb, kræft 

og karsygdomme

16.15-17.00  
Unge forskere i 

gymnasiet

14.00-14.45
Gymnasie-vi
rksomhedss
amarbejde

14.00-14.45
Levende lys: 

Alger kan 
oplyse 

fremtidens 
byer

15.00-15.45
Hav og 

langslanger i 
forskningens 

tjeneste

16.15-17.00
Opdag havet – 
WWF dykkere 

under overfalden

I eftermiddag kan du blandt andet 
opleve:



TROELS
PETERSEN

Du finder dem i 
programoversigten 



Du kan søge i programmet på 
hjemmesiden



God fornøjelse


