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Udvikling af den lokale
naturfaglige kultur



70% af alle indsatser fejler



Er der liv efter
indsatsen?



Citat fra skoleleder

Hvis man nu bare lukker og slukker [projektet], så slutter den 

der. Det brænder ud, og det tager ikke mange måneder. Det, 

man kunne håbe, var, at der var penge til en central 

koordinator/inspirator – en betalt tovholder – som kunne 

fortsætte med at samle lærerne et par gange om året.



Den “lokale naturfaglige kultur” er
afgørende for at indsatser bliver en
del af praksis





Hvem/hvad påvirker udviklingen af den naturfaglige kultur?

Naturfaglig 
kultur

Aktører

Mennesker

Praktiske 
rammer

Relationen 
mellem aktører



Øvelse

Hvem/hvad er de mest betydningsfulde 
aktører ift. den naturfaglige kultur i 
jeres optik? Tænk på så mange som 
muligt (mennesker og praktiske 
rammer). 
5 minutters individuel brainstorm

Naturfaglig 
kultur

Aktører

Mennesker

Praktiske 
rammer

Relationen 
mellem aktører



Øvelse

Snak ved bordet i grupper af 5-6 personer ved jeres bord (gerne på tværs af 
kommuner). Find de tre vigtigste og de tre mest overraskende aktører. 
Diskuter hvorfor de er de vigtigste/mest overraskende?

Skriv jeres bud ind i denne padlet:
bit.ly/3h4NOME

15 min

NB kun én taster/gruppe



Hvordan påvirker aktørerne udviklingen af den naturfaglige 
kultur?

Naturfaglig 
kultur

Aktører

Mennesker

Praktiske 
rammer

Relationen 
mellem aktører



Aktørerne på skolen

Elever

Lærer

Skolens 
økonomi

Lovkrav

Skoleleder

Forældre

Skolens 
geografi

Faglokaler

Sølberg, 2007



Relationer mellem aktørerne

Fællesfaglig 
undervisning

Prioritering af 
skolens økonomi

Brug af 
lokalområdet

Uformel snak på 
lærerværelset

Fagteammøder

Deltagelse i 
projekter



Den lokale naturfaglige kultur

Holdninger

Værdier
Normer

Sprog

Vaner



NATURFAGLIGE KULTURER OPSTÅR AF
BESTEMTE AKTØRER OG RELATIONERNE
MELLEM DEM, NÅR DER BEDRIVES
NATURFAGSUNDERVISNING



Kulturen tager tid at ændre

Iscenesættelse

Indlejret i
kulturen



Opmærksomhedspunkter

Vær nysgerrig på, hvilke aktører der er i spil (er der nogle oversete aktører, 
skal andre aktører involveres)

Hvilken relation er der mellem aktørerne (hvordan kan relationerne 
forbedres, er der behov for at ændre på netværket af relationer)

Lad være med at gøre udviklingen af naturfaglige kulturer til målet i sig 
selv – det kommer når I gør andre fornuftige ting

Ting tager tid



Hav tålmodighed – undgå frustrationer og skuffelser



Bæredygtig udvikling kræver 
forpligtende forhold – ikke flygtige 
forelskelser.

Hargreaves, 2003, s. 693




