
Nationalt netværksmøde for 
naturvidenskabskoordinatorer
6. april 2022 - kl. 11.15 - 13.15



Velkommen! Værter:

Flemming Sjølin Bauer, 
Astra

Lars Hagelskjær 
Wieland, Astra

Niels Vinther, Børne- og 
Undervisningsministeriet

Desuden lytter nogle af 
vores kolleger og Astras 
nye Forankringschef, Bo 
Lykke Fredsgaard med.

Undersøgelsbaseret 
undervisning i de 
naturvidenskabelige fag

Markedsplads



Netværkets formål
At styrke jer som naturvidenskabs-
koordinatorer for stx, hf eller htx: 

- i forhold til at bruge hinanden 
på tværs af institutioner samt
 

- at skabe fagdidaktisk udvikling 
gennem praksisfællesskaber 
på jeres egen institution



Program
11.15
11.30

12.35

13.15
13.30

Velkomst
Undersøgelsesbaseret undervisning i de 
naturvidenskabelige fag i gymnasiet 
v. Lene og Morten

Markedsplads
Koordinatorer fra gymnasier på tværs af landet fortæller om succeser, overvejelser og 
erfaringer fra deres funktion som naturvidenskabskoordinator.

Mødet slutter
og frokosten begynder



Undersøgelsesbaseret undervisning i de 
naturvidenskabelige fag i gymnasiet

- 
Find materialet på EMU.dk

https://emu.dk/stx/forskning-og-viden/viden-om-udgivelser/viden-om-undersoegelsesbaseret-undervisning-i-de?b=t6




Lene og Mortens oplæg
- 

Se selvstændig pdf



Markedsplads
- For naturvidenskabskoordinatorer

Markedsplads - med 
konkrete 
tiltag/projekter

Formål: At netværket deler viden og erfaringer om konkrete
tiltag/projekter, samt at man får mulighed for at spørge ind til og samtale 
lidt herom.

Hvorfor: Inspiration og tid til samtale var et af de gennemgående 
ønsker i evalueringerne af de regionale møder 2021.

Format: “Quick and dirty” 
1) Oplægsholderne pitcher på 10 sek. 
2) I fordeler jer ved den 1. oplægsholder (1 min.)
3) 4 minutters oplæg + 5 minutters spørgsmål og samtale.
4) Skift (1min) - vi kører 3 runder i alt.



Hvem taler om hvad på markedspladsen
- oversigt 

1. Test af samtalemodel om gymnasiets naturvidenskabelige kultur, Michael 
Warrer Larsen, Aarhus hf og vuc.

2. Opstart af internt STEM praksisfællesskab for lærere, Iben Vejrum Ørsted, 
Brønderslev Gymnasium og HF.

3. "Lektionsstudier", japansk inspireret metode til udvikling af undervisning, 
Emil Enderup Petersen-Friis, Marselisborg gymnasium.

4. Opbygning af samarbejde med eksterne parter (Udd., virksomheder m.fl.), 
Ida Broe Lassen, Greve Gymnasium.

5. 2 årigt Scienceforløb for grundskoleelever i samarbejde med grundskole, 
Johanne Aagaard, Gl. Hellerup Gymnasium.



Opsamling, evaluering og 
regionale møder 

● Kommende statusundersøgelse

● Regionale møder

● Mødeevaluering: kortlink.dk/2fdf7

http://kortlink.dk/2fdf7


Frokost
og Big Bang 
konference

Vi ses ved de regionale 
netværksmøder i efteråret :-)


