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 Herunder findes en kort beskrivelse af projekterne som de 5 
 naturvidenskabskoordinatorer videndelte om på mødet. 

 Test af samtalemodel om gymnasiets naturvidenskabelige kultur, Michael Warrer 
 Larsen, Aarhus hf og vuc. 
 ”På Aarhus Hf & VUC har vi i de sidste 2 år arbejdet med praksisfællesskaber, 
 hvor målsætninger valgt af faggrupperne, styrer fokus omkring samarbejde, 
 projekter, videndeling & efteruddannelse. Afprøvningen af den naturfaglige 
 kultursamtale, måtte derfor tilpasses de forudsætninger, så et ”koncentrat” af 
 spørgsmål målrettet vores virkelighed kunne give mening for underviserne at 
 snakke om, i en stram styret tidsramme. Erfaringerne fra afprøvningen af 
 samtalemodellen og tilkendegivelser fra evalueringen præsenteres. Ligeledes 
 gives der forslag til mulige forbedringer, der kan øge deltagernes ejerskab over 
 processen og derved det intenderede mål, nemlig at samtalen kan bruges til at 
 afklare et fælles fokus på fremtidige samarbejder omkring indsatser til gavn for 
 vores kursister og understøtte det sociale engagement fra underviserne i at 
 udvikle undervisningen.” 

 2 årigt Scienceforløb for grundskoleelever i samarbejde med grundskole, Johanne 
 Aagaard, Gl. Hellerup Gymnasium. 
 På Gammel Hellerup Gymnasium har vi i samarbejde med Hellerup Skole et 
 2-årigt STEM-forløb for elever i 8. og 9. klasse med interesse for naturvidenskab 
 og matematik. Formålet er især at eleverne bliver motiveret og udvikler 
 interessen og glæden ved naturvidenskabelige fag og matematik. 
 Forløbet har kørt i omkring 8 år, og startede som et 5-årigt forløb (8.-9. klasse + 
 1.-3.g) igangsat som en forsøgsordning af Gentofte kommune for at styrke 
 overgangen fra folkeskole til gymnasium. Siden har forløbet skiftet karakter og 
 format, og er nu et 2-årigt forløb for 8. og 9. klasse med fokus på STEM-fagene. 
 Forløbet er frivilligt for elever på Hellerup Skole og de have et ekstra modul om 
 ugen. Undervisningen indeholder mindre forløb (3-5 moduler) der skal udfordre 



 eleverne på fordybelse og abstrakt tænkning. Undervisningen er planlagt af 
 lærere fra gymnasiet (2-3 lærere) i samarbejde med lærere fra grundskolen, og 
 foregår primært på gymnasiet. 
 Som underviser giver samarbejdet et indblik i, hvad der foregår i undervisningen 
 i udskolingen, hvad emnerne og niveauet er. Desuden kan det give input til den 
 daglige undervisning og især NV-forløb. 

 Opstart af internt STEM praksisfællesskab for lærere, Iben Vejrum Ørsted, 
 Brønderslev Gymnasium og HF. 
 Jeg har igennem de sidste to år arbejdet med opstart og integrering af et 
 STEM-praksisfællesskab på gymnasiet. Sidste år bød på mange udfordringer i 
 form af Corona-nedlukninger, hvorfor samarbejdet først er startet op i 
 indeværende skoleperiode. Jeg har i samarbejde med ledelsen fået tildelt fire 
 skemalagte møder, som alle er placeret i skoletiden. Møderne danner en fysisk 
 ramme for dialog, sparring og ideudvikling ud fra en dagsorden, som er sat af 
 den naturvidenskabelige koordinator. Jeg anvender derfor en del af mine timer 
 på organisering, planlægning, strukturering af eksterne tilbud og mulige 
 samarbejdspartnere. Initiativet er startet ud fra en STEM-tankegang, dvs. at 
 starte et praksisfællesskab, som skal styrke samarbejdet og didaktikken mellem 
 de naturvidenskabelige fag og matematik. Kollegerne og især matematik er 
 glade for at indgå i et samarbejde, som har til hensigt at styrke elevernes 
 matematikforståelse. Ud over en øget dialog mellem STEM-fagene, har skoleåret 
 i år haft følgende afkast: 

 -  Kursus for alle naturvidenskabelige lærere i  Nspire (mål: at skabe én 
 fælles brugsflade for eleverne). 

 -  Opstart af en intern databank (mål: at anvende  elevernes data fra 
 eksperimentelt eller andet empiribaseret arbejde i matematik). 

 -  Rundvisning for alle matematiklærere i (tilgængeligt) 
 naturvidenskabeligt udstyr (mål: at udforske mulighederne i praktisk 
 matematik) 

 -  Ansøgning om fælles kursusdage (mål: vi udvikler os i fællesskabet og 
 dialogen) 

 -  Sparring og strukturering af tilbud udefra (mål: organisering og 
 igangsætning af flere eksterne tilbud) 

 Mål for næste år: 

 -  At arbejde med UBNU (undersøgelsesbaseret naturvidenskabelig 
 undervisnings) ud fra STEM-didaktikken i en studieretning fra 1.g, så 
 de mødes af denne undervisning og didaktik fra starten af (projekt 
 mellem biologi, kemi og matematik af frivillige lærere). 



 Opbygning af samarbejde med eksterne parter (uddannelser., virksomheder, museer 
 m.fl.), Ida Broe Lassen, Greve Gymnasium. 
 På Greve Gymnasium har jeg som naturvidenskabskoordinator organiseret og 
 kørt et seks måneders projektforløb om partnerskaber med alle lærerne fra de 
 naturvidenskabelige fag. Forløbet blev skudt i gang med to dages kursus, hvor 
 der blev kortlagt nuværende partnerskaber og idéudviklet på nye samarbejder i 
 hver faggruppe. Her fik vi også oplæg fra Naturvidenskabernes Hus og Engineer 
 the Future, som gav hver deres input til, hvordan partnerskaber kan indarbejdes 
 i den naturvidenskabelige undervisning. Dette blev udgangspunktet for et 
 100-dages forløb, hvor alle faggrupper arbejder med optimering af 
 partnerskaber. Endemålet er at få udviklet planer for partnerskaber i hver 
 naturvidenskabelig studieretning med ca. to partnerskaber om året. Vi vil på 
 denne måde give de naturvidenskabelige studieretninger nogle stærkere 
 narrativer og samtidig øge karrierelæring samt den anvendelsesorienteret 
 undervisning. 

 "Lektionsstudier", En metodisk tilgang til løbende udvikling af didaktik i fællesskab 
 Emil Enderup Petersen-Friis, Marselisborg gymnasium. 
 På Marselisborg Gymnasium har vi de sidste tre år arbejdet med lektionsstudier, 
 eller Lesson Studies, som det kaldes på engelsk, som en platform til fælles 
 didaktisk udvikling. Der en udbredt japansk tradition for udvikling af 
 undervisning, hvor formatet styrker og udvikler specielt lærernes didaktiske 
 kompetencer, men kan også være med til at støtte det kollegiale samarbejde og 
 øge den fælles faglighed. Metoden handler om, i fællesskab og via kollegial 
 sparring, at udvikle, afprøve, studere, reflektere over og derefter korrigere sin 
 undervisning. 

 Et lektionsstudium har oftest følgende 3 (til 4) faser; planlægning, 
 afvikling/observation, refleksion/forbedring, (gentagen afvikling/observation). 

 1 - Planlægningen. 
 En gruppe af faglærere mødes og beslutter i fællesskab et bestemt indhold eller 
 emne og formulerer et fagligt formål med den lektion, de vil studere. Herefter 
 planlægger de sammen lektionens forløb i detaljer, evt. med udgangspunkt i en 
 overordnet didaktisk model. 

 2 - Afvikling/observation 
 En af lærerne i fagteamet gennemfører lektionen med en klasse, mens de andre 
 lærere observerer undervisningen. Én model kan være at det først afgøres 
 umiddelbart før lektionen, hvem der skal afholde den, for at sikre fælles ejerskab 
 over lektionen. 



 3 - Refleksion og forbedring 
 Teamet mødes for at reflektere over deres observationer, og efterfølgende 
 diskuteres lektionens forløb i forhold til det faglige formål, og gruppen kommer 
 på baggrund af observationer og fælles refleksioner med forslag til forbedring af 
 lektionen. Afsluttende kan der udarbejdes en ny forbedret lektion, til brug for 
 den næste lærer i teamet, der skal gennemføre studielektionen. 

 (4 - Gentagen afvikling/observation) 
 En anden lærer fra teamet underviser en anden klasse i den nye forbedrede 
 lektion, mens gruppens medlemmer igen observerer. 

 Kilder og øvrig læsning om lektionsstudier: 
 https://www.videnomlaesning.dk/media/2496/lektionsstudier.pdf 
 https://matematikdidaktik.dk/temaer/lektionsstudier/hvad-er-lektionsstudier 
 https://projekter.aau.dk/projekter/files/239454336/Et_lektionsstudie_med_foku 
 s_pa_dansklareres_udvikling_af_multimodale_undervisningsdesign.pdf 

https://www.videnomlaesning.dk/media/2496/lektionsstudier.pdf
https://matematikdidaktik.dk/temaer/lektionsstudier/hvad-er-lektionsstudier
https://projekter.aau.dk/projekter/files/239454336/Et_lektionsstudie_med_fokus_pa_dansklareres_udvikling_af_multimodale_undervisningsdesign.pdf
https://projekter.aau.dk/projekter/files/239454336/Et_lektionsstudie_med_fokus_pa_dansklareres_udvikling_af_multimodale_undervisningsdesign.pdf

